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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

БОЈНИК
326.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", бр.129/07, 83/14 - др. закон и 101/2016), 
члана 58. Статута општине Бојник ("Сл.гласник града 
Лесковца", бр.11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 11/10, 20/13, 
21/15 и 1/16) и члана 24. Пословника Општинског Већа 
општине Бојник ("Сл.гласник града Лесковца", бр. 
17/2012), Општинско Веће општине Бојник, на седници 
одржаној дана 25.05.2018. године, доноси

ПРОГРАМ

- Инвестиција одржавања објеката 
- Текуће (редовно) одржавање објеката 
- Набавка и поправка канцеларијског намештаја
- Набавка и уградња клима уређаја
- Набавка и уградња тракастих завеса
- Реконструкција лан мреже
-  Рашчишћавање рушевина на КП.БР. 1664/1 К.О. 

БОЈНИК
- Компјутерска опрема

Програм инвестиционог одржавања објеката за 2018. 
годину (у даљем тексту: програм) уређује се извођењем 
грађевинско-занатских, односно других радова зависно 
од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења 
објеката у току експлоатације.
Програм текућег (редовног) одржавања објеката за 2018. 
годину, уређује извођење радова који се преузимају 
ради спречавања оштећења која настају употребом 
обје ката или ради отклањања тих оштећења, а састоје 
се од прегледа, поправки и преузимања превентивних 
и заштитних мера, односно сви радови којима се обе-

збеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу 
употребљивости. Реализација овог Програма врши се 
на основу годишњег Плана набавке Општинске управе 
Бојник, закључених уговора, Одлука општинског већа и 
решења Председника општине.
Програм је израђен у складу са Одлуком о буџету 
Општи не Бојник за 2018. годину.
Надзор над реализацијом Програма, врши Општинска 
управа Бојник.
Уколико у 2018. години дође до измене планираних сре-
дстава буџета општине, биће закључени анекси уго вора 
у зависности од могућности реализације планираних 
послова.
У оквиру средстава планирани за реализацију овог Про-
грама, допуштена је прерасподела средстава, односно 
измена висине и намене средстава у скалду са актом 
Општи нског већа.
Плаћање за реализоване послове врши се по испо-
стављеним ситуацијама, односно рачунима, овереним 
од стране Општинске управе- Начелника општинске 
управе.
Планирана средства за инвестионо одржавање плани-
рана су Одлуком о буџету за 2018-год., раздео 5, пројекат 
1101-10 Поправка крова и термоизолације на објекту 
општине Бојник, функционална класификација 130, 
економска класификација 511, позиција 111, у укупном 
изно су од 2.400.000,00.

Инвестиционо одржавање објеката:
Вредност 
инвести-
ци оног 

одржа вања 
без ПдВ

ПдВ 20%

УКУПНА 
ВРЕ дНО СТ 
СА ПдВ-ом 

(1+2)

Учешће 
ЛС Бојник 
без ПдВ

Учешће 
ЛС Бојник 

са ПдВ

Учешће 
донатора 

без ПдВ-а

Учешће 
донатора 

са ПдВ-ом

1 2 3 4 5 6 7

5.911.997,50 1.182.339,50 7.094.397,00 2.000.000,00 2.400.000,00 3.911.997,50 4.694.397,00
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Текуће (редовно) одржавање објеката општиске зграде и 
месних канцеларија, извођење радова који се предузимају 
ради спречавање оштећења која настају употребом обје-
ката или ради откла њања тих оштећења (преглед, по правак 
и преду зи мање превентивних и заштитних мера, односно 
сви радови којима се обезбеђује одржавање објеката на 
задовољавајућем нивоу употребљивости)
Планирана средства за текуће одржавање планирана су 
Одлуком о буџету за 2018-год., раздео 5, функционална 
кла си фикација 130, економска класификација 425, пози-
ци ја 66, у укупном износу од 600.000,00.

Укупна планирана средства без ПдВ 500.000,00

ПдВ 20 % 100.000,00

УКУНО СА ПдВ-ом 600.000,00

Радови на инвестиционом и текућем одржавању објеката, 
који нису обухваћени овим програмом могу се изводити 
под условом да се обезбеде средства за финансије. Обавезе 
по овом програму могу се предузети само до износа пла-
нираних и остварених средстава за поједине намене пре-
двиђене програмом.
Након усвајања програма исти ће бити објављен у Сл.Гл. 
града Лесковца.
Набавка и поправка канцеларијског намештаја неопходне 
количине за нормалан рад службе.
Планирана средства за набавку и поправку канцеларијског 
намештаја планирана су Одлуком о буџету за 2018.год., 
раздео 5, функционална класификација 130, економска 
кла си фикација 512, позиција 74, у укупном износу од 
472.290,00

Укупна планирана средства без ПдВ 392.290,00

ПдВ 20 % 80.000,00

УКУНО СА ПдВ-ом 472.290,00

Набавка и уградња клима уређаја за потребе зграде општи-
не Бојник.
Набавка и уградња клима уређаја подразумева обезбе-
ђивање одређених количина у просторијама у којима не-
до стају ове врсте уређаја а неопходни су за рад одређе них 
служби у згради општине Бојник
Планирана средства за набавку и уградњу клима уре ђа-
ја планирана су Одлуком о буџету за 2018. год., раздео 5, 
функционална класификација 130, економска класи фи-
кација 512, позиција 74, у укупном износу од 144.000,00

Укупна планирана средства без ПдВ 120.000,00

ПдВ 20 % 24.000,00

УКУНО СА ПдВ-ом 144.000,00

Набавка и уградња тракастих завеса.
Набавка и уградња тракастих завеса подразумева обе-
збеђивање одређених количина у просторијама у који ма 
недостају у згради општине Бојник.
Планирана средства за набавку и уградњу уградња тра ка-
стих завеса планирана су Одлуком о буџету за 2018.год., 
раздео 5, функционална класификација 130, еко номска 
класификација 512, позиција 74, у укупном износу од 
360.000,00

Укупна планирана средства без ПдВ 300.000,00

ПдВ 20 % 60.000,00

УКУНО СА ПдВ-ом 360.000,00

Реконструкција ЛАН мреже Реконструкција ЛАН мре-
же подразумева модернизацију постојеће опреме као и 
набавка додатне опреме неопходне за функционисање 
лан мреже.
Планирана средства за реконструкцију ЛАН мреже пла ни-
рана су Одлуком о буџету за 2018.год., раздео 5, фу нкци-
онална класификација 130, економска класи фикација 425, 
позиција 66, у укупном износу од 600.000,00

Укупна планирана средства без ПдВ 500.000,00

ПдВ 20 % 100.000,00

УКУНО СА ПдВ-ом 600.000,00

Рашчишћавање рушевина код дом културе подразумева 
откалњање последица рушења зида на општинском 
објекту КП.БР. 1664/1 К.О. БОЈНИК
Планирана средства за рашчишћавање рушевина код 
објекта КП.БР. 1664/1 К.О. БОЈНИК планирана су Одлу-
ком о буџету за 2018.год., раздео 5, функционална кла си-
фикација 130, економска класификација 425, пози ција 66, 
у укупном износу од 600.000,00

Укупна планирана средства без ПдВ 500.000,00

ПдВ 20 % 100.000,00

УКУНО СА ПдВ-ом 600.000,00
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Компјутерска опрема

Компјутерска опрема подразумева обезбеђивање 
одре ђене количине компјутерске опреме која је нео-
пхо дна за рад службеника.
Планирана средства за набавку компијутерске опреме 
планирана су Одлуком о буџету за 2018.год., раздео 
5, функционална класификација 130, економска кла-
сифи кација 512, позиција 74, у укупном износу од 
1.200.000,00

Укупна планирана средства без ПдВ 1.000.000,00

ПдВ 20 % 200.000,00

УКУНО СА ПдВ-ом 1.200.000,00

03 Број: 144-91-8/2018 
Бојник, 25.05.2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕдСЕдНИК
Небојша Ненадовић

327.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
Гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 - др. Закон и 101/2016), 
члана 58. Статута општине Бојник ("Сл. Гласник града 
Лесковца" бр. 11/08, 23/08, 3/09, 9/09, 21/2015, 1/2016 
и 27/17) и члана 24. Пословника Општинског већа 
општине Бојник ("Сл. Гласник града Лесковца бр. 
17/2012), Општинско веће општине Бојник, на седници 
одржаној дана 01.06.2018. године, доноси

ДОПУНУ ПРОГРАМА  
03 Број: 141-91-8/2018 од 25.05.2018.год.

- Инвестиција одржавања објеката
- Текуће (редовно) одржавање објеката
- Набавка и поправка канцеларијског намештаја
- Набавка и уградња кпима уређаја
- Набавка и уградња тракастих завеса
- Реконструкција лан мреже
-  Рашчишћавање рушевина на КП.БР.1664/1 К.О. 

БОЈНИК
- Компјутерска опрема
- Музичка опрема

Програм инвестиционог одржавања објеката за 2018. 
годину (у даљем тексту: програм) уређује се извођењем 
грађевинско-занатских, односно других радова зависно 

од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења 
објеката у току експлоатације.
Програм текућег (редовног) одржавања објеката за 2018. 
годину, уређује извођење радова који се преузимају 
ради спречавања оштећења која настају употребом 
објеката или ради отклањања тих оштећења, а састоје 
се од прегледа, поправки и преузимања превентивних 
и заштитних мера, односно сви радови којима се обе-
збеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу 
употребљивости.
Реализација овог Програма врши се на основу годи-
шњег Плана набавке Општинске управе Бојник, закљу-
чених уговора, Одлука општинског већа и решења Пре-
дседника општине.
Програм је израђен у складу са Одлуком о буџету 
Општи не Бојник за 2018. годину.
Надзор над реализацијом Програма, врши Општинска 
управа Бојник.
Уколико у 2018. години дође до измене планираних сре-
дстава буџета општине, биће закључени анекси уго вора 
у зависности од могућности реализације плани раних 
послова.
У оквиру средстава планирани за реализацију овог Про-
грама, допуштена је прерасподела средстава, односно 
измена висине и намене средстава у скалду са актом 
Општи нског већа.
Плаћање за реализоване послове врши се по испоста-
вљеним ситуацијама, односно рачунима, овереним од 
стране Општинске управе- Начелника општинске упра-
ве.
Након става "Компијутерска опрема" додаје се став 
"Му зичка опрема".

Музичка опрема
Музичка опрема подразумева обезбеђивање одређене 
музичке опреме која је неопходна за потребе општинске 
управе. 
Планирана средства за набавку компијутерске опреме пла-
нирана су Одлуком о буџету за 2018. год., раздео 5, фу-
нкционална класификација 130, економска класи фика ција 
512, позиција 74, у укупном износу од 360.000,00

Укупна планирана средства без ПдВ 300.000,00

ПдВ 20 % 60.000,00

УКУНО СА ПдВ-ом 360.000,00

03 Број: 154-94-2/2018 
Бојник, 01.06.2018. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕдСЕдНИК

Небојша Ненадовић
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ЛЕСКОВАЦ
328.
На основу члана 32. став 1. тачка 2. и члана 66. став 3. 
За кона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14- др.закон и 101/16- др.закон), члана 77. 
Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 
108/13, 142/14, 68/15- др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) 
и члана 25. став 1. тачка 2. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр ), а на предлог Градског 
већа, Скупштина града Лесковца, на 22. седници одржа-
ној 13. јуна2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и извршени 
расходи и издаци буџета града Лесковца за 2017. 
годину износе:

у хиљадама динара
I Укупно остварени текући приходи 
и примања по основу продаје 
нефинансијске имовине

3.812.014

II Укупно извршени текући расходи 
и издаци за набавку нефинансијске 
имовине

3.485.619

III Разлика укупних прихода 
и примања по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупних 
расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине

326.395

Члан 2.
Консолидовани буџетски суфицит утврђен у износу 
од 326.395 (у хиљадама динара) као разлика између 
укупно остварених текућих прихода и примања по 

основу продаје нефинансијске имовине и укупно 
извр шених текућих расхода и издатака за набавку не-
финансијске имовине који се преноси у наредну го-
дину и распоредиће се у складу са Законом.

Члан 3.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године 
(Обра зац 1) утврђена је укупна актива у износу од 
5.739.354 (у хиљадама динара) и укупна пасива у 
износу од 5.739.354 (у хиљадама динара), као и ва-
нби  лансна актива у укупном износу од 507.317 (у 
хи  љадама динара) и ванбилансна пасива у укупном 
изно  су од 507.317.(у хиљадама динара).

Структура активе и пасиве:
у хиљадама динара

Актива:

011 - Некретнине и опрема 1.488.489

12- Култивисана имовина 112.926

13- драгоцености 758

14- Природна имовина 333.869

15-  Нефинансијска имовина у 
припреми и аванси

868.187

16- Нематеријална имовина 56.991

21- Залихе 276

22-  Залихе ситног инвентара и 
потрошног материјала

4.872

111 - дугорочна домаћа финансијска 
имовина

1.342.166

121-  Новчана сред., племенити 
метали, хартије од вредности

337.766

122- Краткорочна потраживања 97.709

123- Краткорочни пласмани 325.769

131-  Активна временска разграничења 
(Обрачунати неплаћени расходи)

769.576

Укупна актива: 5.739.354

Пасива:

211- домаће дугорочне обавезе 421.187

231 - Обавезе за плате и додатке 199.893

232 -  Обавезе по основу накнада запо-
сленима

1.541

АКТИ ГРАДСКИХ ОРГАНА
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233 -  Обавезе за награде и остале по се-
бне расходе

8

234 -  Обавезе по основу социјалних 
доприноса на терет послодавца

27.925

236 -  Обавезе по основу социјалне по-
моћи запосленима

2.843

237-  Службена путовања и услуге по 
уго вору

8.340

242 - Обавезе по основу субвенција 67.528

243 -  Обавезе по основу донација, до-
та ција и трансфера

33.125

244 - Обавезе за социјално осигурање 86

245 - Обавезе за остале расходе 9.816

252 - Обавезе према добављачима 401.291

254 - Остале обавезе 21.390 

291 - Пасивна временска разграничења 159.766

300 -  Капитал, утврђивање резултата 
пословања и ванбилансна евиде-
нција

4.384.615

Укупна пасива: 5.739.354

Члан 4.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара 
до 31. децембра 2017. године (Образац 2) утврђени су 
следећи износи и то:

у хиљадама динара
1. Укупно остварени приходи 

и примања од продаје 
нефинансијске имовине

3.812.014

2. Укупно извршени расходи и 
издаци за набавку нефинансијске 
имовине

3.485.619

3. Вишак прихода и примања - 
буџетски суфицит (ред.бр. 1 -ред.
бр. 2)

326.395

4. Кориговање вишка прихода и 
примања - суфицит 
а) увећан за укључивање

309.932

- дела нераспоређеног вишка 
прихода и примања из ранијих 
година који је коришћен за 
покриће расхода и издатака 
текуће године;

156.592

- дела новчаних средстава 
амортизације који је коришћен за 
набавку нефинансијске имовине;

- дела пренетих неутрошених 
средстава из ранијих година 
коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године;

2.492

- износа расхода и издатака 
за нефинансијску имовину, 
финансираних из кредита;

/

- износа приватизационих 
примања коришћена за покриће 
расхода и издатака текуће 
године;
б) умањен за укључивање 
издатака:
- утрошених средстава текућих 
прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за 
отплату обавеза по кредитима;

175.547

- утрошених средстава текућих 
прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за 
набавку финансијске имовине

Текући приходи и примања:
у хиљадама динара

711 -  Порез на доходак,добит и 
капиталне добитке

1.264.397

712 - Порез на фонд зарада 3
713 - Порез на имовину 334.292
714 - Порез на добра и услуге 101.823 
716 -  други порези 51.508
732  - донације од међ.организација 27.663
733 -   Трансфери од других нивоа власти 1.498.004
741 - Приходи од имовине 139.971
742 -  Приходи од продаје добара и 

услуга
165.518

743 -  Новчане казне и одузета 
имовинска корист

27.831

744 -  добровољни трансфери од 
физичких и правних лица

8.358

745 - Мешовити и неодређени приходи 94.439
771 -  Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода
6.735

772 -  Мемор.ставке за рефунд.расхода 
из пред.год.

347

781 -  Трансфери између буџетских 
корисника на истом нивоу

519

791 - Приходи из буџета 43.383
811 -  Примања од продаје 

непокретности
45.339

813 -  Примања од продаје осталих 
основних средстава

6

841 - Примања од продаје земљишта 1.878
Укупни текући приходи и примања: 3.812.014
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Текући расходи и издаци:

411 -  Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

830.038

412 -  Социјални доприноси на терет 
послодавца

142.932

413 - Накнаде у натури 4.098
414 - Социјална давања запосленима 17.861
415 - Накнаде трошкова за запослене 28.206
416 -  Награде запосленима и ост. 

посебни расходи
12.973

421 - Стални трошкови 431.312
422 - Трошкови путовања 6.613
423 - Услуге по уговору 214.561
424 - Специјализоване услуге 114.792
425 - Текуће поправке и одржавања 250.562
426 - Материјал 68.714
441- Отплате домаћих камата 15.044
444- Пратећи трошкови задуживања 6
451-  Субвенције јавн.неф.предуз.и 

организацијама
189.228

463-  Трансфери осталим нивоима 
власти

250.705

464 -  дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања

43.662

465 - Остале дотације и трансфери 73.521
472- Накнаде за соц.заштиту из буџета 66.739
481 - дотације невладиним орг. 101.326
482 - Порези, обавезне таксе и казне 5.028
483 -  Новчане казне и пенали по 

решењу судова
139.466 

485-  Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране државних 
органа

2.955

511- Зграде и грађевински објекти 396.951
512- Машине и опрема 22.691
513- Остале некретнине и опрема 4.073
515 - Нематеријална имовина 60
541 - Земљиште 51.502
Укупни текући расходи и издаци: 3.485.619

Укупни текући приходи и примања: 3.812.014
Укупни текући расходи и издаци: 3.485.619
Резултат пословања (буџетски суфицит) 326.395

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у 
пе риоду од 01. јануара до 31.децембра 2017.године 
(Обра зац 3), утврђени су укупна примања у износу од 
47.223 (у хиљадама динара), укупни издаци у износу 

од 650.824 (у хиљадама динара) и мањак примања у 
износу од динара). 603.601 (у хиљадама динара).

 у хиљадама динара
Примања: 
811-Примања од продаје непокретности 45.339
813 - Примања од продаје основних средстава 6
841 - Примања од продаје земљишта 1.878
Укупна примања: 47.223

Издаци:
511- Зграде и грађевински објекти 396.951
512- Машине и опрема 22.691
513 - Остале некретнине и опрема 4.073
515- Нематеријална имовина 60
541 - Земљиште 51.502
611- Отплата главнице домаћим кредиторима 175.547

Укупни издаци: 650.824
Мањак примања износи 603.601 хиљада динара. 

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. 
јануара до 31. децембра 2017.године (Образац 4), 
утврђени су укупни новчани приливи у износу од 
3.812.014 (у хиљадама динара), укупни новчани одливи 
у износу од 3.661.166 (у хиљадама динара), вишак но-
вчаних прилива 150.848 (у хиљадама динара) и са лдо 
готовине на крају године у износу од 337.500 (у хи ља-
дама динара).

Структура новчаних прилива и одлива
 у хиљадама динара
Новчани приливи:
7- Текући приходи 3.764.791
8-  Примања од продаје нефинансијске  

имовине 47.223
Укупни новчани приливи: 3.812.014

Новчани одливи:
4-Текући расходи 3.010.342
5-Издаци за нефинансијску имовину 475.277
6-Издаци за отплату главнице 175.547

Укупни новчани одливи: 3.661.166
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Салдо готовине на дан 31.12.2017.године износи 
337.500 хиљада динара.

Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01.јануара 
до 31.децембра 2017. године (Образац 5), утврђена је 

укупна разлика у износу од 150.848 (у сиљадама ди-
нара), између укупних прихода и примања у износу 
од 3.812.014 (у xиљадама динара) и укупних расхода 
и издатака у износу од 3.661.166 (у xиљадама динара) 
по нивоима финансирања из: Републике, града, ООСО, 
донација и осталих извора.

Структура прихода и примања
у хиљадама динара

Број 
конта Опис

Износ остварених прихода и примања

Укупно 
од 4 до 8 Република Град ООСО Из 

донације

Из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8

7 Текући приходи 3.764.791 1.535.298 2.077.846 7.135 34.050 110.462

711 Порез на доходак 1.264.397 1.264.397

712 Порез на фонд зарада 3 3

713 Порез на имовину 334.292 334.292

714 Порез на добра и услуге 101.823 101.823

716 други порези 51.508 51.508

732 дон.од међународних организација 27.663 27.663

733 Трансфери од других нивоа власти 1.498.004 1.491.656 6.348

741 Приходи од имовине 139.971 139.655 316

742 Приходи од продаја добара и услуга 165.518 77.837 87.681

743 Нов. Казне и одузета имовинска 
корист

27.831 27.831

744 добровољни транс. Од физ.и прав.
лица

8.358 39 8.319

745 Мешовити и неодређени приходи 94.439 80.500 13.939

771 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода

6.735 642 6.093

772 Мемор. Ставке за реф.расх.из предх.
год.

347 118 229

781 Трансф.између буџ.корисника на 
истом нивоу

519 519

791 Приходи из буџета 43.383 42.882 294 207

8 Примања од продаје нефинанси 
јске имовине

47.223 47.223

811 Примања од продаје непокретности 45.339 45.339

813 Примања од осталих основних 
средстава

6 6

841 Примања од продаје земљишта 1.878 1.878

УКУПНО: 3.812.014 1.535.298 2.077.846 7.135 34.050 157.685
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Структура расхода и издатака
у хиљадама динара

Број 
конта Опис

Износ остварених прихода и примања

Укупно 
од 4 до 8 Република Град ООСО Из 

донације

Из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Текући расходи 3.010.342 1.339.629 1.558.899 7.246 14.784 89.784

411 Плате, додаци и накнаде запослених 830.038 397.727 432.311

412 Социјални доприноси на тер.
послодавца

142.932 76.320 66.612

413 Накнаде у натури 4.098 2.126 6 1.966

414 Социјална давања запосленима 17.861 1.767 8.959 6.952 183

415 Накнаде трошкова за запослене 28.206 23.318 16 4.872

416 Награде запос. И ост.посеб.расходи 12.973 945 12.014 14

421 Стални трошкови 431.312 173.501 244.061 65 13.685

422 Трошкови путовања 6.613 4.109 45 2.459

423 Услуге по уговору 214.561 114.786 88.962 272 1.261 9.280

424 Специјализоване услуге 114.792 64.858 44.003 1.216 4.715

425 Текуће поправке и одржавања 250.562 156.967 86.452 26 7.117

426 Материјал 68.714 5.528 33.586 6 279 29.315

441 Отплата домаћих камата 15.044 14.126 917 1

444 Пратећи трошкови задуживања 6 6

451 Субв.јавн.нефин.предузећима и 
организацијама

189.228 105.000 84.228

460 донације, дотације и трансфери 367.888 216.589 135.025 5.699 10.575

463 Трансф. Осталим нив.власти 250.705 158.920 77.597 5.699 8.489

464 дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања

43.662 11.662 32.000

465 Остале дотације и трансфери 73.521 46.007 25.428 2.086

472 Накнада за соц.заштиту из буџета 66.739 60.619 6.113 7

481 дотације невладиним организациј ама 101.326 11.515 89.733 74 4

482 Порези, обавезне таксе и казне 5.028 3.611 1.417

483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова

139.466 135.298 4.168

485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа

2.955 2.955

5 Издаци за нефинансијску имовину 475.277 8.891 390.295 13.327 62.764

511 Зграде и грађ.објскти 396.951 6.805 320.430 12.695 57.021

512 Машине и опрема 22.691 2.086 15.000 572 5.033

513 Остале некретнине и опрема 4.073 3.892 181
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515 Нематеријална имовина 60 60

541 Земљиште 51.502 50.973 529

6 Издаци за отплату главнице 175.547 175.547

611 Отплата главнице домаћим 
кредиторима

175.547 175.547

УКУПНО: 3.661.166 1.524.067 1.949.194 7.246 28.111 152.548

Остварена разлика између одобрених и извршених средстава
у хиљадама динара

Број 
конта Опис

Износ остварених прихода и примања

Укупно 
од 4 до 8 Република Град ООСО Из 

донације

Из 
осталих 
извора

1 2 3 4 5 6 7 8

700000 
800000

ТЕКУЋИ ПРИХОдИ И ПРИМАЊА 
Од ПРОдАЈЕ НЕФИНАНСИ Ј СКЕ 
ИМОВИНЕ

3.812.014 1.535.298 2.077.846 7.135 34.050 157.685

400000 
500000

ТЕКУЋИ РАСХОдИ И ИЗдАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИ Ј СКУ ИМОВИНУ

3.485.619 1.348.520 1.949.194 7.246 28.111 152.548

Вишак прихода и примања - буџетски 
суфицит

326.395 186.778 128.652 5.939 5.137

Мањак прихода и примања - буџетски 
дефицит

111

600000 ИЗдАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ЕЛАВНИЦЕ 
И НАБАВКУ ФИНАНСИ Ј СКЕ 
ИМОВИНЕ

175.547 175.547

ВИШАК ПРИМАЊА

МАЊАК ПРИМАЊА 175.547 175.547

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 150.848 11.231 128.652 5.939 5.137

МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 111

Члан 8.
Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим износима и то:

у хиљадама динара

Опис Економска кл асифи 
кација

Остварено/извршено

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Текући приходи 7 3.764.791

1. Порески приходи 71 1.752.023

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 1.264.397
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1.2. Порез на добра и услуге 714 101.823

1.3. Остали порески приходи 712+713+716+719 385.803

2. Непорески приходи, од чега 74 436.117

- наплаћене камате 7411 4.702

- накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта

7415 135.001

3. Меморандумске ставке за рефиндацију расхода 771+772 7.082

4. донације 731+732 27.663

5. Трансфери 733 1.498.004

Примања од продаје нефинансијске имовине 8 47.223

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Текући расходи 4 3.010.342

1. Расходи за запослене 41 1.036.108

2. Коришћење услуга и роба 42 1.086.554

3. Отплата камата 44 15.050

4. Субвенције 45 189.228

5. Издаци за социјалну заштиту 47 66.739

6. Остали расходи 48+49 248.775

7. Текући трансфери и дотације 4631+4641 291.008

8. Капитални трансфери и дотације 4632+4642 3.359

Издаци за нефинансијску имовину 5 475.277

Ш. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-П) (7+8)-(4+5) 326.395

IV. Издаци за набавку финансијске имовине 62

V. Отплата главнице 61 175.547

1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 175.547

1.1. Отплата главнице домаћим ј авним финансијским 
институцијама и пословним банкама

6113+6114 165.985

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+61 
16+6117+6118+6119

9.562

2. Отплата главнице страним кредиторима 612

Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (III-IV) 326.395

В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

VI. Примања по основу продаје финансијске имовине 92

VII. Примања од задуживања 91

1. Примања од домаћих задуживања 911

1.1. Задуживање кодјавних финансијских институција и 
пословних банака

9113+9114

1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+91 
16+9117+9118+9119

2. Примања од иностраног задуживања 912
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Утврђује се буџетски суфицит, као разлика између укупних прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, у износу од 326.395 
(у хиљадама динара).
Утврђује се укупан фискални суфицит у износу од 326.395 (у хиљадама динара) који представља буџетски 
суфицит коригован за издатке за набавку финансијске имовине. 

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Приходи и примања буџета града Лесковца према економској класификацији износе у динарима:

Екон. 
Клас.

ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

НАЗИВ Приходи за 2017. 
годину

Остварено 
01.01.- 

31.12.2017.
Проценат %

1 2 3 4 5

700 000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

711 000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711 110 Порез на зараде 1.100.000.000 1.082.608.398 98,4

711 120 Порез на приход од самосталне делатности 101.000.000 98.321.068 97,3

711 140 Порез на приходе од имовине 6.000.000 4.049.033 67,5

711 190 Порез на друге приходе 85.000.000 79.420.957 93,4

УКУПНО 711 000 1.292.000.000 1.264.399.456 97,9

713 000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713 121 Порез на имовину обвезника који не воде 
пословне књиге

215.000.000 185.750.916 86,4

713 122 Порез на имовину обвезника који воде 
пословне књиге

100.000.000 83.328.105 83,3

713 311 Порез на наслеђе и поклон по решењу пор.
управе

9.000.000 6.348.539 70,5

713 421 Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности по реш.Пореске управе

46.000.000 39.179.104 85,2

713 423 Порез на пренос апсолутних права на мот.
возилима, пловилима и ваздухопловима, 
по решењу Пореске управе

28.000.000 19.677.379 70,3

713 611 Порез на акције на име и уделе 9.402

УКУПНО 713 000 398.000.000 334.293.445 84,0

714 000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714 431 Комунална такса за коришћење рекла мних 
паноа, укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на објектима 
и просторима који припадају јединици 
локалне самоуправе (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.)

4.000.000 2.628.801 65,7
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714 513 Комунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина

60.000.000 59.752.368 99,6

714 514 Годишња накнада за моторна возила, 
тракторе и прикључна возила

2.180

714 540 Накнада за коришћење добара од општег 
интереса

4.000.000 2.595.782 64,9

714 552 Боравишна такса 3.000.000 3.030.743 101,0

714 562 Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине

39.000.000 33.798.212 86,7

714 572 Комунална такса за држање средстава за 
игру ("забавне игре")

24.000 14.280 59,5

УКУПНПО 714 000 110.024.000 101.822.366 92,5

716 000 ДРУГИ ПОРЕЗИ

716 110 Комуналне таксе на фирму 55.000.000 51.508.093 93,7

УКУПНО 716 000 55.000.000 51.508.093 93,7

733 000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ

733 141 Ненаменски трансф.од Републике у корист 
нивоа градова

1.343.000.000 1.443.473.300 107,5

733 144 Тек.нам.трансфер у ужем смислу од 
Републике у кор.нив.града

37.000.000 34.476.402 93,2

733 241 Капитални наменски трансфери у ужем 
смислу од Републике у кор. нив. града

17.250.000 13.706.223 79,5

УКУПНО 733 000 1.397.250.000 1.491.655.925 106,8

741 000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741 141 Приходи буџета града од камата на 
средства консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака

6.000.000 4.673.639 77,9

741 511 Накнада за коришћење минералних 
сировина и геотермалних ресурса

2.000.000 849.264 42,5

741 522 Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта односно 
пољопривредног објекта у држ.својини

7.000.000 5.513.732 78,8

741 526 Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта

4.000.000 2.388.004 59,7

741 531 Комунална такса за кори.простора на јав.
повр. или испред пословног простора 
у пословне сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и др. Публикација, 
производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности

100.000.000 85.658.733 85,7

741 532 Комунална такса за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним меситма

4.000.000 745.640 18,6

741 534 Накнада за коришћење градског грађ.
земљишта

20.000.000 8.050.816 40,3
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741 535 Комунална такса за заузеће јавне 
површине грађ.материјалом

3.000.000 419.890 14,0

741 538 допринос за уређивање грађевинског 
земљишта

40.000.000 31.349.845 78,4

741 569 Сливна водна накнада од правних лица 4.765

УКУПНО 741 000 186.000.000 139.654.328 75,1

742 000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛГА

742 126 Накнада по основу конверзије права 
коришћења у право својине у корист 
Републике

72.537

742 141 Приходи од продаје добара и услуга од 
стране тржишних орг.у кор. нивоа градова

20.000.000 16.640.106 83,2

742 142 Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе градови и индиректни 
корисници њиховог буџета

500.000 408.222 81,6

742 143 Приходи од закупнине за грађ.земљиште у 
корист нивоа града

7.000.000 3.574.000 51,1

742 144 Накнада по основу конверзије права 
коришћења у право својине у корист нивоа 
градова

90.671

742 145 Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у градској 
својини које користе градови и индиректни 
корисници њиховог буџета

30.000.000 26.302.619 87,7

742 241 Градске административне таксе 23.000.000 18.811.083 81,8

742 242 Такса за озакоњење објеката у корист 
нивоа градова

12.000.000 10.258.000 85,5

742 341 Приходи које својом делтаношћу остваре 
органи и организације градова

3.500.000 1.680.514 48,0

УКУПНО 742 000 96.000.000 77.837.752 81,1

743 000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ

743 324 Приходи од новчане казне за прекршаје 
предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима

25.000.000 21.395.655 85,6

743 340 Приходи од новчане казне за прекршаје у 
корист нивоа градова

4.000.000 3.240.900 81,0

743 441 Приходи од пенала у корист нивоа града 4.500.000 3.192.711 70,9

743 924 Приходи од увећања целокупног пореског 
дуга који је предмет принудне наплате

1.010

УКУПНО 743 000 33.500.000 27.830.276 83,1

744 000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИТТА

744 141 Текући добровољни трансфери од 
физичких лица

7.000.000 5.230.000 74,7
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744 241 Капитални добровољни трансфери од 
физичких лица

1.665.900

УКУПНО 744 000 7.000.000 6.895.900 98,5

745 000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ

745 141 Остали приходи у корист нивоа градова 22.000.000 14.984.969 68,1

745 143 део добити јавног предузећа према одлуци 
у.од. у корист нивоа градова

75.000.000 72.249.924 96,3

УКУПНО 745 000 97.000.000 87.234.893 89,9

772 000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХ.ИЗ ПРЕД.
ГОДИНЕ

772 113 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходе године

250.000 228.593 91,4

УКУПНО 772 000 250.000 228.593 91,4

УКУПНО 700 000 3.672.024.000 3.583.361.027 97,6

800 000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ

811 141 Примања од продаје непокретности у 
корист нивоа градова

55.000.000 45.339.132 82,4

УКУПНО 811000 55.000.000 45.339.132 82,4

841 000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

841 141 Примања од продаје земљишта у корист 
нивоа градова

3.000.000 1.878.497 62,6

УКУПНО 841 000 3.000.000 1.878.497 62,6

УКУПНО 800 000 58.000.000 47.217.629 81,4

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 3.730.024.000 3.630.578.656 97,3

300 000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И 
ВАНБИЛАНСНАЕВИДЕНЦИЈА

311 000 КАПИТАЛ

311 700 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

159.964.000 159.963.852 100,0

УКУПНО 311 000 159.964.000 159.963.852 100,0

УКУПНО 300 000 159.964.000 159.963.852 100,0

УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И 
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (7+8+9+3)

3.889.988.000 3.790.542.508 97,4

УКУПНО 3.889.988.000 3.790.542.508 97,4
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Члан 10.

Расходи и издаци буџета града Лесковца према економској класификацији износе у динарима:

Кл Кате Група ОПИС Средства из 
буџета

Извршење 
01.01.- 

31.12.2017.

Проценат 
%

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3.083.288.812 2.859.175.402 92,7

41 Расходи за запослене 1.012.620.000 996.315.894 98,4

411 Плате, додаци и накнаде запослених 820.360.000 817.887.318 99,7

412 Социјални доприноси на терет послодавца 133.490.000 132.003.751 98,9

413 Накнаде у натури 2.450.000 2.126.099 86,8

414 Социјална давања запосленима 18.810.000 8.957.173 47,6

415 Накнаде трошкова за запослене 24.100.000 23.329.347 96,8

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

13.410.000 12.012.206 89,6

42 Коришћење услуга и роба 1.262.603.812 1.003.301.470 79,5

421 Стални трошкови 440.649.000 405.829.706 92,1

422 Трошкови путовања 4.740.000 4.118.444 86,9

423 Услуге по уговору 254.366.812 203.706.536 80,1

424 Специјализоване услуге 141.723.000 108.862.173 76,8

425 Текуће поправке и одржавање 377.640.000 246.951.436 65,4

426 Материјал 43.485.000 33.833.175 77,8

43 Амортизација и употреба средстава за рад

431 Амортизациј а некретнина и опреме

44 Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања

15.300.000 15.043.349 98,3

441 Отплата домаћих камата 15.300.000 15.043.349 98,3

444 Пратећи трошкови задуживања

45 Субвенције 196.440.000 189.227.480 96,3

451100 Текуће субвенциј е ј авним нефинансиј ским 
предузећима и организацјама

191.440.000 184.227.480 96,2

451200 Капиталне субвенције јавним нефинансиј 
ским предузећима и организацијама

5.000.000 5.000.000 100,0

46 Дотаци је и трансфери 398.500.000 351.580.689 88,2

463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 270.320.000 231.391.743 85,6

463200 Текући трансфери осталим нивоима власти 9.100.000 5.124.957 56,3

464 Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања

47.000.000 43.661.633 92,9

465 Остале текуће дотациј е и трансфери 72.080.000 71.402.356 99,1

47 Социјално осигурање и соци јална 
заштита

65.150.000 60.619.285 93,0

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 65.150.000 60.619.285 93,0
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48 Остали расходи 131.675.000 243.087.235 184,6

481 дотације невладиним организацијама 103.850.000 101.248.277 97,5

482 Порези обавезне таксе и казне 4.680.000 3.616.997 77,3

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 18.295.000 135.267.140 739,4

485 Накнада штете за повреде или штету од 
стране државних органа

4.850.000 2.954.821 60,9

49 Административни трансфер из буџета 1.000.000

499 Средства резерве 1.000.000

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ

630.899.188 455.649.215 72,2

51 Основна средства 576.899.188 404.676.073 70,1

511 Зграде и грађевински објекти 552.089.188 384.255.282 69,6

512 Машине и опрема 18.810.000 16.528.446 87,9

513 Остале некретнине и опрема 6.000.000 3.892.345 64,9

54 Природна имовина 54.000.000 50.973.142 94,4

541 Земљиште 54.000.000 50.973.142 94,4

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

175.800.000 175.547.393 99,9

61 Отплата главнице 175.800.000 175.547.393 99,9

611 Отплата главнице дуга 175.800.000 175.547.393 99,9

УКУПНО: 3.889.988.000 3.490.372.010 89,7

Члан 11.

Расходи и издаци буџета града Лесковца према функционалној класификацији износе у динарима:

Категорија Група 
Класа

Опис функционалне 
класификације

Средства из 
буџета

Извршење 1.1-
31.12.2017. Проценат %

1 2 3 4 5 6

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 128.670.000 119.397.815 92,8

040 Породица и деца 16.450.000 15.198.847 92,4

060 Становање 7.000.000 6.674.599 95,4

070 Социј ална помоћ угроженом 
становништву, некласификована 
на другом месту

21.000.000 18.994.128 90,4

090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту

84.220.000 78.530.241 93,2

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 1.097.135.000 1.152.413.606 105,0

111 Извршни и законодавни органи 63.705.000 57.339.637 90,0

112 Финансијски и фискални послови 1.000.000

130 Опште услуге 794.600.000 863.839.857 108,7

132 Опште услуге планирања и 
статистике

1.250.000 1.125.000 90,0
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150 Опште јавне услуге 18.500.000 17.763.318 96,0

160 Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту

26.980.000 21.755.052 80,6

170 Трансакциј е ј авног дуга 191.100.000 190.590.742 99,7

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 15.860.000 14.540.534 91,7

330 Судови 15.860.000 14.540.534 91,7

400 ЕКОНОМСКИ послови 823.659.812 590.764.569 71,7

411 Општи економски и комерциј 
ални послови

60.000.000 60.000.000 100,0

421 Пољопривреда 68.460.000 59.201.188 86,5

451 друмски саобраћај 546.500.000 325.492.055 59,6

473 Туризам 65.199.812 63.606.443 97,6

483 Истраживање, развој -гориво и 
енергија

51.500.000 50.464.883 98,0

490 Економски послови 
некласификовани на другом месту

32.000.000 32.000.000 100,0

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

392.750.188 379.571.225 96,6

510 Управљање отпадом 13.000.000 13.000.000 100,0

520 Управљање отпадним водама 69.570.188 69.398.246 99,8

540 Заштита биљног и живот.света 113.180.000 109.899.985 97,1

560 Заштита животне средине 
некласификована на другом месту

197.000.000 187.272.994 95,1

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ

424.293.000 316.923.962 74,7

610 Стамбени развој 34.040.000 28.850.708 84,8

620 Развој заједнице 224.600.000 164.656.082 73,3

630 Водоснабдевање 64.800.000 25.836.415 39,9

640 Улична расвета 21.803.000 18.684.263 85,7

660 Полсови становања и заједнице 79.050.000 78.896.494 99,8

700 ЗДРАВСТВО 24.000.000 19.997.882 83,3

721 Опште медицинске услуге 24.000.000 19.997.882 83,3

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 
КУЛТУРА И ВЕРЕ

471.005.000 430.374.502 91,4

810 Услуге рекреације и спорта 141.865.000 129.236.606 91,1

820 Услуге култруре 322.640.000 296.072.961 91,8

840 Верске и остале услуге заједнице 5.500.000 4.559.715 82,9

860 Рекреација, спорт, култура и вере, 
неквалификовано на другом месту

1.000.000 505.220 50,5

900 ОБРАЗОВАЊЕ 512.615.000 466.387.915 91,0

911 Предшколско образовање 211.300.000 210.610.996 99,7

912 Основно образовање 190.200.000 162.734.281 85,6
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920 Средње образовање 96.600.000 80.418.647 83,2

950 Образовање које није дефинисано 
нивоом

14.515.000 12.623.991 87,0

УКУПНО ЗА ЈАВНЕ РАСХОДЕ 3.889.988.000 3.490.372.010 89,7

Члан 12.
Укупни расходи и издаци буџета града Лесковаца у 2017.години, извршени по организационој и економској 
класификацији и извору финансирања износе: 

Ра
зд

ео

Гл
ав

а Програмска 
класифика.

Фун. 
кл. Поз. Екон. 

Класиф Опис Средства 
из буџета

Извршење 
01.01.-

31.12.2017.

Проценат 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 СКУПШТИНА ГРАДА

ПРОГРАМ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска 
активност 2101-
0001

Функционисање Скупштине

111 Законодавни органи

1. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

5.160.000 5.142.184 99,7

2. 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца

910.000 895.481 98,4

3. 414000 Социјална давања 
запосленима

100.000 49.600 49,6

4. 415000 Накнаде трошкова за 
запослене

120.000 102.359 85,3

5. 416000 Накнада за рад скупштинских 
тела, комисија и савета

50.000 43.019 86,0

6. 421000 Стални трошкови 70.000

7. 422000 Трошкови путовања 100.000 74.571 74,6

8. 423000 Услуге по уговору 8.000.000 7.875.398 98,4

9. 425000 Текуће поправке и одржавање 300.000 299.734 99,9

10. 426000 Материјал 365.000 139.858 38,3

11. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

670.000 664.309 99,2

12. 482000 Порези обавезне таксе и казне 20.000

13. 512000 Машине и опрема 400.000 26.999 6,7

Извори финансирања за 
функцију 111

01 Приходи из буџета 16.265.000 15.313.512 94,2

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
111.

16.265.000 15.313.512 94,2
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160 Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту

14. 481000 дотације за финансирање 
редовног рада политичких 
странака

1.980.000 1.778.652 89,8

Извори финансирања за 
функцију 160

01 Приходи из буџета 1.980.000 1.778.652 89,8

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
160.

1.980.000 1.778.652 89,8

Извори финансирања за про-
грамску активност 2101-0001

01 Приходи из буџета за ПА 18.245.000 17.092.164 93,7

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2101-0001

18.245.000 17.092.164 93,7

Пројекат 2101-
СП1 Превенција болести и зависности и верских секти

860 Рекреација, спорт, култура 
и вере, некласификоване на 
другом месту

15. 423000 Услуге по уговору 600.000 505.220 84,2

15/1 424000 Специјализоване услуге 200.000

15/2 426000 Материјал 200.000

Извори финансирања за 
функцију 860

01 Приходи из буџета 1.000.000 505.220 50,5

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
860.

1.000.000 505.220 50,5

Извори финансирања за 
пројекат 2101-СП1

01 Приходи из буџета за пројекат 
2101-СП1

1.000.000 505.220 50,5

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
2101-СП1

1.000.000 505.220 50,5

Пројекат 2101-
СП2 Родно буџетирање

111 Законодавни органи

16. 481000 дотације невладиним 
организацијама

1.070.000 276.587 25,8

Извори финансирања за 
функцију 111

01 Приходи из буџета 1.070.000 276.587 25,8

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
111.

1.070.000 276.587 25,8
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Извори финансирања за 
пројекат 2101-СП2

01 Приходи из буџета за пројекат 
2101-СП2

1.070.000 276.587 25,8

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
2101-СП2

1.070.000 276.587 25,8

Извори финансирања за 
програм 16

01 Приходи из буџета за ПР 16 20.315.000 17.873.971 88,0

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16 20.315.000 17.873.971 88,0

УКУПНО РАЗДЕО 1. 20.315.000 17.873.971 88,0

2 ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска 
активност 2101-
0002

Функционисање извршних органа

111 Извршни органи

17. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

22.600.000 22.417.089 99,2

18. 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца

3.950.000 3.843.963 97,3

19. 414000 Социјална давања 
запосленима

500.000 370.794 74,2

20. 415000 Накнаде трошкова за 
запослене

670.000 518.518 77,4

21. 416000 Награде запослених и остали 
посебни расходи

50.000 40.671 81,3

22. 422000 Трошкови путовања 500.000 455.471 91,1

23. 423000 Услуге по уговору 10.000.000 9.375.204 93,8

24. 424000 Специјализоване услуге 500.000 357.048 71,4

25. 425000 Текуће поправке и одржавање 1.200.000 888.026 74,0

26. 426000 Материјал 3.000.000 594.857 19,8

27. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

2.900.000 2.887.897 99,6

28. 482000 Порези обавезне таксе и казне 200.000

29. 512000 Машине и опрема 300.000

Извори финансирања за 
функцију 111

01 Приходи из буџета 46.370.000 41.749.538 90,0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
111.

46.370.000 41.749.538 90,0

Извори финансирања за 
програмску активност 2101-
0002
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01 Приходи из буџета за ПА 46.370.000 41.749.538 90,0

УКУПНО ЗА ПРОГРА-
МСКУ АКТИВНОСТ 2101-
0002

46.370.000 41.749.538 90,0

Извори финансирања за 
програм 16

01 Приходи из буџета за ПР 16 46.370.000 41.749.538 90,0

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16 46.370.000 41.749.538 90,0

УКУПНО РАЗДЕ0 2. 46.370.000 41.749.538 90,0

3 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Програмска 
активност 0602-
0004

Градско правобранилаштво

330 Судови

30. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

9.400.000 9.341.666 99,4

31. 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца

1.700.000 1.647.750 96,9

32. 414000 Социјална давања 
запосленима

510.000

33. 415000 Накнаде трошкова за 
запослене

250.000 221.666 88,7

34. 421000 Стални трошкови 420.000 260.206 62,0

35. 422000 Трошкови путовања 50.000 8.595 17,2

36. 423000 Услуге по уговору 560.000 435.705 77,8

37. 424000 Специјализоване услуге 100.000 82.049 82,0

38. 425000 Текуће поправке и одржавање 360.000 342.133 95,0

39. 426000 Материјал 480.000 427.407 89,0

40. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

1.130.000 1.119.383 99,1

41. 482000 Порези обавезне таксе и казне 150.000 8.720 5,8

42. 483000 Новчане казне и пенали по 
решењу судова

100.000

43. 512000 Машине и опрема 650.000 645.254 99,3

Извори финансирања за 
функцију 330

01 Приходи из буџета 15.860.000 14.540.534 91,7

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
330.

15.860.000 14.540.534 91,7

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0004

01 Приходи из буџета за ПА 15.860.000 14.540.534 91,7
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УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0004

15.860.000 14.540.534 91,7

Извори финансирања за 
програм 15

01 Приходи из буџета за ПР 15 15.860.000 14.540.534 91,7

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 15.860.000 14.540.534 91,7

УКУПНО РАЗДЕО 3. 15.860.000 14.540.534 91,7

4 ГРАДСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Програмска 
активност 0602-
0001

Функционисање локалне самоуправе

130 Опште услуге

44. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

358.700.000 358.018.729 99,8

45. 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца

61.000.000 60.652.773 99,4

46. 413000 Накнаде у натури 600.000 462.500 77,1

47. 414000 Социјална давања 
запосленима

6.500.000 5.515.124 84,8

48. 415000 Накнаде трошкова за 
запослене (превоз)

15.300.000 15.116.831 98,8

49. 416000 Награде запосленима и 
остали посебни расходи

3.000.000 2.874.501 95,8

50. 421000 Стални трошкови 79.000.000 66.820.437 84,6

51. 421000 Стални трошкови -установе у 
култури

1.000.000 853.375 85,3

52. 422000 Трошкови путовања 1.500.000 1.199.612 80,0

53. 423000 Услуге по уговору 75.000.000 70.491.630 94,0

55. 424000 Специјализоване услуге 31.000.000 12.127.335 39,1

-Редовна активност 
 13.500.000

Савет за безбедност града 
 12.500.000

Средства за реаговање у 
ванредним ситуацијама 
 5.000.000

56. 425000 Текуће поправке и одржавање 14.000.000 10.543.561 75,3

57. 426000 Материјал 25.000.000 23.319.385 93,3

58. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

42.500.000 42.421.047 99,8

59. 472000 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета

1.200.000 1.157.143 96,4

60. 482000 Порези обавезне таксе и казне 1.500.000 1.382.127 92,1
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61. 483000 Новчане казне и пенали по 
решењу судова

15.000.000 133.762.787 891,8

62. 485000 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа

4.000.000 2.884.321 72,1

63. 512000 Машине и опрема 4.800.000 3.263.497 68,0

64. 541000 Земљиште 54.000.000 50.973.142 94,4

Извори финансирања за 
функцију 130

01 Приходи из буџета 716.600.000 863.839.857 120,5

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

79.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
130.

794.600.000 863.839.857 108,7

840 Верске и остале услуге 
заједнице

65. 481000 дотације невладиним 
организацијама

1.000.000 795.837 79,6

Извори финансирања за 
функцију 840

01 Приходи из буџета 1.000.000 795.837 79,6

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
840.

1.000.000 795.837 79,6

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0001

01 Приходи из буџета за ПА 717.600.000 864.635.694 120,5

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

79.000.000

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0001

795.600.000 864.635.694 108,7

Програмска 
активност 0602-
0003

Сервисирање јавног дуга

170 Трансакциј е ј авног дуга

66. 441000 Отплата домаћих камата 
по кредиту за капиталне 
инвестиције

2.700.000 2.645.006 98,0

67. 611000 Отплата главнице дуга за 
капиталне инвестиције

73.400.000 73.280.382 99,8

71. 441000 Отплата домаћих камата по 
кредиту за инфраструктурне 
пројекте

6.000.000 5.977.807 99,6

72. 611000 Отплата главнице дуга за 
инфраструктурне пројекте

52.000.000 51.915.281 99,8



Страна 816 — Број 12 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 14. јун 2018.

73. 441000 Отплата домаћих камата по 
кредиту код Фонда за развој 
РС

1.000.000 916.857 91,7

74. 611000 Отплата главнице дуга по 
кредиту код Фонда за развој 
РС

9.600.000 9.562.351 99,6

75. 441000 Отплате домаћих камата по 
кредиту за водосистем "Барје"

5.600.000 5.503.679 98,3

76. 611000 Отплата главнице дуга за 
водосистем "Барје"

40.800.000 40.789.379 100,0

Извори финансирања за 
функцију 170

01 Приходи из буџета 191.100.000 190.590.742 99,7

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
170.

191.100.000 190.590.742 99,7

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0003

01 Приходи из буџета за ПА 191.100.000 190.590.742 99,7

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0003

191.100.000 190.590.742 99,7

Програмска 
активност 0602-
0009

Текућа буџетпска резерва

112 Финансиј ски и фискални 
послови

77. 499000 Средства резерве -текућа 
резерва

1.000.000

Извори финансирања за 
функцију 112

01 Приходи из буџета 1.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
112.

1.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0009

01 Приходи из буџета за ПА 1.000.000

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0009

1.000.000

Програмска 
активност 0602-
0010

Стална буџетска резерва

112 Финансиј ски и фискални 
послови

78. 499000 Средства резерве -стална 
резерва
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Извори финансирања за 
функцију 112

01 Приходи из буџета

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
112.

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0010

01 Приходи из буџета за ПА

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0010

Извори финансирања за 
програм 15

01 Приходи из буџета за ПР 15 908.700.000 1.055.226.436 116,1

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

79.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 987.700.000 1.055.226.436 106,8

ПРОГРАМ 1101 ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска 
активност 1101-
0001

Просторно и урбанистичко планирање

132 Опште услуге, планирања и 
статистике

79. 511000 Зграде и грађевински објекти 1.250.000 1.125.000 90,0

Извори финансирања за 
функцију 132

01 Приходи из буџета 1.250.000 1.125.000 90,0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
132

1.250.000 1.125.000 90,0

Извори финансирања за 
програмску активност 1101-
0001

01 Приходи из буџета за ПА 1.250.000 1.125.000 90,0

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1101-0001

1.250.000 1.125.000 90,0

Извори финансирања за 
програм 1

01 Приходи из буџета за ПР 1 1.250.000 1.125.000 90,0

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 1.250.000 1.125.000 90,0

ПРОГРАМ 1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска 
активност 1102-
0001

Управљње/одржавање јавним осветљењем

640 Улична расвета
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80. 425000 Текуће поправке и одржавање 12.495.000 11.967.805 95,8

Извори финансирања за 
функцију 640

01 Приходи из буџета 12.495.000 11.967.805 95,8

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
640

12.495.000 11.967.805 95,8

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-
0001

01 Приходи из буџета за ПА 12.495.000 11.967.805 95,8

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0001

12.495.000 11.967.805 95,8

Пројекат 1102-
ДП1 Изградња водоводне мреже и канализације

630 Водоснабдевање

81. 511000 Зграде и грађевински објекти 64.800.000 25.836.415 39,9

Извори финансирања за 
функцију 630

01 Приходи из буџета 54.800.000 16.575.100 30,2

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

10.000.000 9.261.315 92,6

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
630

64.800.000 25.836.415 39,9

Извори финансирања за 1102-
дП1

01 Приходи из буџета 54.800.000 16.575.100 30,2

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

10.000.000 9.261.315 92,6

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1102-ДП1

64.800.000 25.836.415 39,9

Пројекат 1102-
ДП2 Изградња азила за псе

540 Заштита биљног и 
животињског света и 
крајолика

82. 511000 Зграде и грађевински објекти 1.100.000 1.080.115 98,2

Извори финансирања за 
функцију 540

01 Приходи из буџета 1.100.000 1.080.115 98,2

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
540

1.100.000 1.080.115 98,2

Извори финансирања за 1102-
дП2

01 Приходи из буџета за 1102-
дП2

1.100.000 1.080.115 98,2
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УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1102-ДП2

1.100.000 1.080.115 98,2

Пројекат 1102-
ДПЗ Изградња пијаце

620 Развој заједнице

83. 511000 Зграде и грађевински објекти 500.000 445.065 89,0

Извори финансирања за 
функцију 620

01 Приходи из буџета 500.000 445.065 89,0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
620

500.000 445.065 89,0

Извори финансирања за 1102-
дПЗ

01 Приходи из буџета за 1102-
дПЗ

500.000 445.065 89,0

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1102-ДПЗ

500.000 445.065 89,0

Пројекат 1102-
ДП4 Празнично украшавање града

640 Улична расвета

84. 424000 Специјализоване услуге 2.303.000 1.299.600 56,4

Извори финансирања за 
функцију 640

01 Приходи из буџета 2.303.000 1.299.600 56,4

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
640

2.303.000 1.299.600 56,4

Извори финансирања за 1102-
дП4

01 Приходи из буџета за 1102-
дП4

2.303.000 1.299.600 56,4

УКУПНО ЗА 
ПРОЈЕКАТ1102-ДП4

2.303.000 1.299.600 56,4

Програмска 
активност 1102-
0002

Одржавање јавних зелених површина

540 Заштита биљног и 
животињског света и 
крајолика

84/1 424000 Специјализоване услуге 50.150.000 49.719.260 99,1

85. 425000 Текуће поправке и одржавање 42.230.000 39.545.557 93,6

Извори финансирања за 
функцију 540

01 Приходи из буџета 92.380.000 89.264.817 96,6

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
540

92.380.000 89.264.817 96,6
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Извори финансирања за 
програмску активност 1102-
0002

01 Приходи из буџета за ПА 92.380.000 89.264.817 96,6

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0002

92.380.000 89.264.817 96,6

Програмска 
активност 1102-
0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

660 Послови становања и 
заједнице некласификоване 
на другом месту

85/1 421000 Стални трошкови 52.000.000 51.854.667 99,7

86. 425000 Текуће поправке и одржавање 27.050.000 27.041.827 100,0

Извори финансирања за 
функцију 660

01 Приходи из буџета 79.050.000 78.896.494 99,8

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
660

79.050.000 78.896.494 99,8

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-
0003

01 Приходи из буџета за ПА 79.050.000 78.896.494 99,8

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0003

79.050.000 78.896.494 99,8

Програмска 
активност 1102-
0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

510 Управљање отпадом

87. 451100 Текуће субвенциј е ј авним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама

8.000.000 8.000.000 100,0

88. 451200 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама

5.000.000 5.000.000 100,0

Извори финансирања за 
функцију 510

01 Приходи из буџета 13.000.000 13.000.000 100,0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
510

13.000.000 13.000.000 100,0

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-
0003

01 Приходи из буџета за ПА 13.000.000 13.000.000 100,0
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УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0003

13.000.000 13.000.000 100,0

Програмска 
активност 1102-
0004

                                Зоохигијена

540 Заштита биљног и 
животињског света и 
крајолика

89. 421000 Стални трошкови- одржавање 
ј авних тоалета

400.000 321.627 80,4

90. 424000 Специјализоване услуге 
-Зоохигијенска служба

19.300.000 19.233.426 99,7

Извори финансирања за 
функцију 540

01 Приходи из буџета 19.700.000 19.555.053 99,3

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
540.

19.700.000 19.555.053 99,3

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-
0004

01 Приходи из буџета за ПА 19.700.000 19.555.053 99,3

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0004

19.700.000 19.555.053 99,3

Програмска 
активност 1102-
0007

Производња и дистрибуција топлотне енергије

411 Општи економски и комерциј 
ални послови

91. 451100 Текуће субвенциј е ј авним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама-
ЈКП"Топлана"

60.000.000 60.000.000 100,0

Извори финансирања за 
функцију 411

01 Приходи из буџета 60.000.000 60.000.000 100,0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
411.

60.000.000 60.000.000 100,0

Извори финансирања за про-
грамску активност 1102-0007

01 Приходи из буџета за ПА 60.000.000 60.000.000 100,0

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0007

60.000.000 60.000.000 100,0

Програмска 
активност 1102-
0009

Остале комуналне услуге
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610 Стамбени развој

92. 451100 Текуће субвенциј е ј авним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама-ЈП"дом"

31.440.000 26.281.756 83,6

93. 451100 Текуће субвенциј е ј авним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама- Стамбена 
агенција

2.600.000 2.568.952 98,8

Извори финансирања за 
функцију 610

01 Приходи из буџета 34.440.000 28.850.708 83,8

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
610.

34.040.000 28.850.708 84,8

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-
0009

01 Приходи из буџета за ПА 34.440.000 28.850.708 83,8

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0009

34.040.000 28.850.708 84,8

Извори финансирања за 
програм 2

01 Приходи из буџета за ПР 2 369.368.000 320.934.757 86,9

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

10.000.000 9.261.315 92,6

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 379.368.000 330.196.072 87,0

ПРОГРАМ 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска 
активност 1501-
0001

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

620 Развој заједнице

94. 511000 Зграде и грађевински објекти 7.000.000 2.779.387 39,7

Извори финансирања за 
функцију 620

01 Приходи из буџета 7.000.000 2.779.387 39,7

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
620.

7.000.000 2.779.387 39,7

Извори финансирања за 
програмску активност 1501-
0001

01 Приходи из буџета за ПА 7.000.000 2.779.387 39,7

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1501-0001

7.000.000 2.779.387 39,7

Пројекат 1501-
УП1 Подстицаји запошљавања
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490 Економски послови 
некласификовани на другом 
месту

95. 464100 Текуће дотације 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања

32.000.000 32.000.000 100,0

Извори финансирања за 
функцију 490

01 Приходи из буџета 32.000.000 32.000.000 100,0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
490.

32.000.000 32.000.000 100,0

Извори финансирања за 
пројекат 1501-УП1

01 Приходи из буџета 32.000.000 32.000.000 100,0

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1501-УП1

32.000.000 32.000.000 100,0

Пројекат 1501-
УПЗ Канцеларија за младе

150 Опште јавне услуге - 
истраживања и развој

96/1 423000 Услуге по уговору 1.100.000 943.901 85,8

96/2 426000 Материјал 500.000 365.685 73,1

97. 472000 Накнада за социјалну 
заштиту из буџета

15.000.000 14.655.750 97,7

98. 481000 дотације невладиним 
организацијама

1.800.000 1.706.882 94,8

98/1 512000 Машине и опрема 100.000 91.100 91,1

Извори финансирања за 
функцију 150

01 Приходи из буџета 18.500.000 17.763.318 96,0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
150.

18.500.000 17.763.318 96,0

Извори финансирања за 
пројекат 1501-УПЗ

01 Приходи из буџета за 1501-
УПЗ

18.500.000 17.763.318 96,0

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1501-УПЗ

18.500.000 17.763.318 96,0

Извори финансирања за 
програм 3

01 Приходи из буџета за ПР 3 57.500.000 52.542.705 91,4

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3 57.500.000 52.542.705 91,4

ПРОГРАМ 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат 1502-
УП5 Партерно уређење манастира св. Јовану Јашуњи
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840 Верске и остале услуге 
заједнице

100. 481000 дотације невладиним 
организацијама

4.500.000 3.763.878 83,6

Извори финансирања за 
функцију 840

01 Приходи из буџета 4.500.000 3.763.878 83,6

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
840.

4.500.000 3.763.878 83,6

Извори финансирања за 
пројекат 1502-УП5

01 Приходи из буџета 4.500.000 3.763.878 83,6

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1502-УП5

4.500.000 3.763.878 83,6

Пројекат 1502-
УП6

Уређење Вучјанке

620 Развој заједнице

101. 511000 Зграде и грађевински објекти 100.000 63.460 63,5

Извори финансирања за 
функцију 620

01 Приходи из буџета 100.000 63.460 63,5

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
620.

100.000 63.460 63,5

Извори финансирања за 
пројекат 1502-УП6

01 Приходи из буџета 100.000 63.460 63,5

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1502-УП6

100.000 63.460 63,5

Извори финансирања за 
програм 4.

01 Приходи из буџета за ПР 4 4.600.000 3.827.338 83,2

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4 4.600.000 3.827.338 83,2

ПРОГРАМ 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Програмска 
активност 0101-
0001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

421 Пољопривреда

104. 424000 Специјализоване услуге 7.000.000 6.445.789 92,1

106. 425000 Текуће поправке и 
одржавање- путева у месним 
зај едницама

16.000.000 10.055.539 62,8

Извори финансирања за 
функцију 421

01 Приходи из буџета 23.000.000 12.179.048 53,0
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07 Трансфери од других нивоа 
власти

4.322.280

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
421.

23.000.000 16.501.328 71,7

Извори финансирања за 
програмску активност 0101-
0001

01 Приходи из буџета за ПА 23.000.000 12.179.048 53,0

07 Трансфери од других нивоа 
власти

4.322.280

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0101-0001

23.000.000 16.501.328 71,7

Извори финансирања за 
програм 5

01 Приходи из буџета за ПР 5 23.000.000 12.179.048 53,0

07 Трансфери од других нивоа 
власти

4.322.280

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5 23.000.000 16.501.328 71,7

ПРОГРАМ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска 
активност 0401-
0004

Управљање отпадним водама

520 Управљање отпадним водама

107. 423000 Услуге по уговору (ЦППОВ) 500.000 356.796 71,4

108. 511000 Зграде и грађевински објекти 
(ЦППОВ)

69.070.188 69.041.450 100,0

Извори финансирања за 
функцију 520

01 Приходи из буџета 500.000 7.254.450 1.450,9

07 Трансфери од других нивоа 
власти

500.000 130.000 26,0

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

69.000.000 62.013.796 89,9

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
520.

69.570.188 69.398.246 99,8

Извори финансирања за про-
грамску активност 0401-0004

01 Приходи из буџета ПА 500.000 7.254.450 1.450,9

07 Трансфери од других нивоа 
власти

500.000 130.000 26,0

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

69.000.000 62.013.796 89,9

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0401-0004

69.570.188 69.398.246 99,8
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Пројекат 0401-
УП7

Хидро-геолошки истражни радови са израдом истражно 
експлоатационе бушотине до дубине од 1500 м у Лесковачкој котлини

483 Истраживање и развој - 
гориво и енергиј а

109. 511000 Зграде и грађевински објекти 51.500.000 50.464.883 98,0

Извори финансирања за 
функцију 483

01 Приходи из буџета 51.500.000 50.464.883 98,0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
483.

Извори финансирања за 
пројекат 0401-УП7

01 Приходи из буџета 51.500.000 50.464.883 98,0

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
0401-УП7

51.500.000 50.464.883 98,0

Извори финансирања за 
програм 6

01 Приходи из буџета за ПР 6 52.000.000 57.719.333 111,0

07 Транфери од других нивоа 
власти

500.000 130.000 26,0

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

69.000.000 62.013.796 89,9

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6 121.070.188 119.863.129 99,0

ПРОГРАМ 0701 ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска 
активност 0701-
0001

Управљање саобраћајем

451 друмски саобраћај

110. 423000 Услуге по уговору 103.000.000 64.058.521 62,2

111. 451100 Текуће субвенције 
јавним инефинансијским 
предузећима и 
организацијама - ЈП 
Урбанизам и изградњу

45.000.000 45.000.000 100,0

112. 511000 Зграде и грађевински објекти 108.500.000 46.080.163 42,5

Извори финансирања за 
функцију 451

01 Приходи из буџета 240.750.000 155.138.684 64,4

07 Трансфери од других нивоа 
власти

15.750.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
451

256.500.000 155.138.684 60,5

Извори финансирања за 
програмску активност 0701-
0001
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01 Приходи из буџета 240.750.000 155.138.684 64,4

07 Трансфери од других нивоа 
власти

15.750.000

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0701-0001

256.500.000 155.138.684 60,5

Програмска 
активност 0701-
0002

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

451 друмски саобраћај

113. 421000 Стални трошкови -енергетске 
услуге

43.000.000 37.882.496 88,1

114. 425000 Текуће поправке и одржавање 247.000.000 132.470.875 53,6

Извори финансирањаза 
функцију 451

01 Приходи из буџета 285.000.000 166.572.764 58,4

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

5.000.000 3.780.607 75,6

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
451

290.000.000 170.353.371 58,7

Извори финансирања за 
програмску активност 0701-
0002

01 Приходи из буџета за ПА 285.000.000 166.572.764 58,4

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

5.000.000 3.780.607 75,6

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0701-0002

290.000.000 170.353.371 58,7

Пројекат 0701-
ДП5 Изградња јавног осветљења

640 Улична расвета

115. 511000 Основна средства - зграде и 
грађевински обј екти

7.005.000 5.416.858 77,3

Извори финансирања за 
функцију 640

01 Приходи из буџета 7.005.000 5.416.858 77,3

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
640

7.005.000 5.416.858 77,3

Извори финансирања за 0701- 
дП5

01 Приходи из буџета за 0701- 
дП5

7.005.000 5.416.858 77,3

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
0701-ДП5

7.005.000 5.416.858 77,3
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Пројекат 0701-
ДП6 Изградња објеката за потребе града

620 Развој заједнице

116. 511000 Основна средства - зграде и 
грађевински објекти

217.000.000 161.368.170 74,4

Извори финансирања за 
функцију 620

01 Приходи из буџета 174.000.000 113.607.983 65,3

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

43.000.000 47.760.187 111,1

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
620

217.000.000 161.368.170 74,4

Извори финансирања за 0701-
дП6

01 Приходи из буџета за 0701-
дП6

174.000.000 113.607.983 65,3

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

43.000.000 47.760.187 111,1

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
0701-ДП6

217.000.000 161.368.170 74,4

Извори финансирања за 
програм 7

01 Приходи из буџета за ПР 7 706.755.000 440.736.289 62,4

07 Трансфери од других нивоа 
власти

15.750.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

48.000.000 51.540.794 107,4

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7 770.505.000 492.277.083 63,9

ПРОГРАМ 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Прогрмска 
активност 2002-
0001

Функционисање основних школа

912 Основно образовање

117. 421000 Стални трошкови 22.500.000 21.882.761 97,3

118. 472000 Накнада за социјалну 
заштиту из буџета

2.500.000 2.083.607 83,3

463100 Текући трансфери осталим 
нивоима власти

119. -Накнаде у натури 17.500.000 15.650.684 89,4

120. - Социјална давања 
запосленима

2.500.000 2.255.910 90,2

121. - Накнаде за запослене 19.000.000 17.598.057 92,6

122. - Награде запосленима и 
остали посебни расходи

9.000.000 8.931.019 99,2

123. - Стални трошкови 63.000.000 52.549.416 83,4
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124. - Трошкови путовања 15.000.000 13.878.758 92,5

125. - Услуге по уговору 4.000.000 2.956.938 73,9

126. Специјализоване услуге 2.000.000 733.676 36,7

127. - Текуће поправке и 
одржавање

10.000.000 7.031.145 70,3

128. - Материјал 6.000.000 4.743.539 79,1

129. - Порези обавезне таксе и 
казне

700.000 112.715 16,1

130. - Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа

2.000.000 1.144.778 57,2

463200 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти

131. Зграде и грађевински објекти 1.500.000 585.600 39,0

132. Машине и опрема 4.000.000 2.906.583 72,7

Извори финансирања за 
функцију 912

01 Приходи из буџета 181.200.000 155.045.186 85,6

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
912.

181.200.000 155.045.186 85,6

Извори финансирања за 
програмску активност 2002-
0001

01 Приходи из буџета за 2002-
0001 ПА

181.200.000 155.045.186 85,6

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2002-0001

181.200.000 155.045.186 85,6

Пројекат 2002-
УП8 Изградња заштитних ограда

912 Основно образовање

133. 511000 Зграде и грађевински објекти 9.000.000 7.689.095 85,4

Извори финансирања за 
функцију 912

01 Приходи из буџета 9.000.000 7.689.095 85,4

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
912.

9.000.000 7.689.095 85,4

Извори финансирања за 
пројекат 2002-УП8

01 Приходи из буџета 9.000.000 7.689.095 85,4

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
2002-УП8

9.000.000 7.689.095 85,4

Извори финансирања за 
програм 9

01 Приходи из буџета за ПР 9 190.200.000 162.734.281 85,6
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УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9 190.200.000 162.734.281 85,6

ПРОГРАМ 2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска 
акти вност 2003-
0001

Функционисање средњих школа

920 Средње образовање

134. 421000 Стални трошкови 13.000.000 12.623.391 97,1

135. 472000 Накнада за социјалну 
заштиту из буџета

2.000.000 1.549.410 77,5

463100 Текући трансфери осталим 
нивома власти

136. -Накнаде у натури 10.000.000 9.308.452 93,1

137. - Социјална давања 
запосленима

500.000 333.666 66,7

138. - Накнаде трошкова за 
запослене (превоз)

12.000.000 11.116.697 92,6

139. - Награде запосленима и 
остали посебни расходи

7.250.000 7.243.254 99,9

140. - Стални трошкови 38.350.000 31.923.049 83,2

141. - Трошкови путовања 1.000.000 503.896 50,4

142. - Услуге по уговору 3.000.000 1.706.345 56,9

143. - Специјализоване услуге 1.000.000 108.278 10,8

144. - Текуће поправке и 
одржавање

3.000.000 1.579.635 52,7

145. - Материјал 2.500.000 1.728.900 69,2

146. - Порези,обавезне таксе и 
казне

500.000 56.271 11,3

463200 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти

148. Машине и опрема 2.500.000 637.403 25,5

Извори финансирања за 
функцију 920

01 Приходи из буџета 96.600.000 80.418.647 83,2

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
920.

96.600.000 80.418.647 83,2

Извори финансирања за 
програмску активност 2003-
0001

01 Приходи из буџета за 2003-
0001 ПА

96.600.000 80.418.647 83,2

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2003-0001

96.600.000 80.418.647 83,2

Извори финансирања за 
програм 10

01 Приходи из буџета за ПР 10 96.600.000 80.418.647 83,2
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УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10 96.600.000 80.418.647 83,2

ПРОГРАМ 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска 
активност 0901-
0001

Социјалне помоћи

070 Социјална помоћ угро же-
ном становништву, некласи-
фикована на другом месту

149. 472000 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета

6.000.000 5.643.366 94,1

- Комесаријат за избеглице

150. 472000 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета

9.000.000 7.695.762 85,5

- Једнократне помоћи (Центар 
за соц.рад)

151. 472000 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - Набавка 
уџбеника за ученике(Центар 
за сос.рад)

6.000.000 5.655.000 94,3

Извори финансирања за 
функцију 070

01 Приходи из буџета 12.925.000 13.350.762 103,3

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

8.075.000 5.643.366 69,9

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
070.

21.000.000 18.994.128 90,4

090 Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту

463100 Текући трансфери осталим 
нивоима власти

152. - Плате, додаци и накнаде 
запослених

26.100.000 25.936.586 99,4

153. - Социјални доприноси на 
терет послодавца

4.600.000 4.511.271 98,1

154. - Накнада у натури 420.000 385.072 91,7

155. - Социјална давања 
запосленима

300.000 194.587 64,9

156. - Стални трошкови 3.750.000 3.077.065 82,1

157. - Услуге по уговору 2.900.000 2.875.369 99,2

158. - Специјализоване услуге 100.000 90.000 90,0

159. -Текуће поправке и 
одржавање

750.000 110.914 14,8

160. - Материјал 600.000 48.848 8,1

161. Остале текуће дотације и 
трансфери

1.000.000 966.953 96,7
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463200 Капитални трансфери 
осталим нивоима власти

162. Машине и опрема 1.100.000 995.371 90,5

Извори финансирања за 
функцију 090

01 Приходи из буџета 41.620.000 39.192.036 94,2

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
090.

41.620.000 39.192.036 94,2

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0001

01 Приходи из буџета за ПА 
0901-0001

54.545.000 52.542.798 96,3

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

8.075.000 5.643.366 69,9

УКУПНО ЗА ПРОГРА-
МСКУ АКТИВНОСТ 0901-
0001

62.620.000 58.186.164 92,9

Програмска 
активност 0901-
0002

Прихватилишта и друге врсте смештаја

040 Породица и деца

163. 472000 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета

1.450.000 478.847 33,0

- Прихватилиште за жртве 
насиља (Центар за соц.рад)

Извори финансирања за 
функцију 040

01 Приходи из буџета 1.450.000 478.847 33,0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
040.

1.450.000 478.847 33,0

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0002

01 Приходи из буџета за ПА 
0901-0002

1.450.000 478.847 33,0

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0002

1.450.000 478.847 33,0

Програмска 
активност 0901-
0004

Подршка социо - хуманитарним организацијама

090 Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту

163/1 423000 Услуге по уговору 9.500.000 6.257.826 65,9
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Услуга лични пратилац детета 
1.200.000

Персонални асистенти 
4.150.000

дневни боравак 4.150.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0004

Извори финансирања за 
функцију 090

01 Приходи из буџета

07 Трансфери од других нивоа 
власти

9.500.000 6.257.826 65,9

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
090.

9.500.000 6.257.826 65,9

01 Приходи из буџета за 0901-
0004 ПА

07 Трансфери од других нивоа 
власти

9.500.000 6.257.826 65,9

УКУПНО ЗА ПРОГРА-
МСКУ АКТИВНОСТ 0901-
0004

9.500.000 6.257.826 65,9

Програмска 
активност 0901-
0003

Подршка социо - хуманитарним организацијама

090 Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту

164. 481000 дотације невладиним 
организацијама

23.100.000 23.099.979 100,0

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0003

Извори финансирања за 
функцију 090

01 Приходи из буџета 11.600.000 11.584.979 99,9

07 Трансфери од других нивоа 
власти

11.500.000 11.515.000 100,1

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
090.

23.100.000 23.099.979 100,0

01 Приходи из буџета за 0901-
0003 ПА

11.600.000 11.584.979 99,9

07 Трансфери од других нивоа 
власти

11.500.000 11.515.000 100,1

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0003

23.100.000 23.099.979 100,0
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Програмска 
активност 0901-
0005

Активности Црвеног крста

090 Социјална заштита некласи-
фикована на другом месту

165. 472000 Накнаде за социјалну зашти-
ту из буџета - Народна кухиња

7.000.000 6.980.400 99,7

166. 481000 дотације невладиним 
организацијама - Црвени крст

3.000.000 3.000.000 100,0

Извори финансирања за 
функцију 090

01 Приходи из буџета 10.000.000 9.980.400 99,8

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
090.

10.000.000 9.980.400 99,8

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0005

01 Приходи из буџета за ПА 
0901-0005

10.000.000 9.980.400 99,8

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0005

10.000.000 9.980.400 99,8

Програмска 
акти вност 0901-
0006

Подршка деци и породицама са децом

040 Породица и деца

167. 472000 Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета

15.000.000 14.720.000 98,1

- Накнаде за новорођену децу 
у 2017.год

Извори финансирања за 
функцију 040

01 Приходи из буџета 15.000.000 14.720.000 98,1

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
040.

15.000.000 14.720.000 98,1

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-
0006

01 Приходи из буџета за ПА 
0901-0006

15.000.000 14.720.000 98,1

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0006

15.000.000 14.720.000 98,1

Извори финансирања за 
програм 11

01 Приходи из буџета за ПР 11 92.595.000 89.307.024 96,4

07 Трансфери од других нивоа 
власти

21.000.000 17.772.826 84,6
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13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

8.075.000 5.643.366 69,9

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11 121.670.000 112.723.216 92,6

ПРОГРАМ 1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмска 
активност 1801-
0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите

721 Опште медицинске услуге

168. 464100 Текуће дотације 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања

15.000.000 11.661.633 77,7

169. 512000 Машине и опрема 5.000.000 4.998.720 100,0

Извори финансирања за 
функцију 721

01 Приходи из буџета 20.000.000 16.660.353 83,3

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
721

20.000.000 16.660.353 83,3

Извори финансирања за 
програмску активност 1801-
0001

01 Приходи из буџета за 
ПА1801-0001

20.000.000 16.660.353 83,3

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1801-0001

20.000.000 16.660.353 83,3

Програмска 
активност 1801-
0002

Мртвозорство

721 Опште медицинске услуге

170. 424000 Специј ализоване услуге - 
Мртвозорство

4.000.000 3.337.529 83,4

Извори финансирања за 
функцију 721

01 Приходи из буџета 4.000.000 3.337.529 83,4

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
721

4.000.000 3.337.529 83,4

Извори финансирања за 
програмску активност 1801-
0002

01 Приходи из буџета за 1801-
0002 ПА

4.000.000 3.337.529 83,4

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1801-0002

4.000.000 3.337.529 83,4

Извори финансирања за 
програм 12

01 Приходи из буџета за ПР 12 24.000.000 19.997.882 83,3
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УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12 24.000.000 19.997.882 83,3

ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Програмска 
активност 1201-
0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820 Услуге културе

171. 481000 дотације организацијама и 
удружењима

12.400.000 11.856.462 95,6

Извори финансирања за 
функцију 820

01 Приходи из буџета 12.400.000 11.856.462 95,6

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
820.

12.400.000 11.856.462 95,6

Извори финансирања за 
програмску активност 1201-
0002

01 Приходи из буџета за 1201-
0002 ПА

12.400.000 11.856.462 95,6

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1201-0002

12.400.000 11.856.462 95,6

Извори финансирања за 
програм 13

01 Приходи из буџета за ПР 13 12.400.000 11.856.462 95,6

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13 12.400.000 11.856.462 95,6

ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска 
активност 1301-
0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта

172. 423000 Услуге по уговору 540.000 539.550 99,9

173. 481000 дотације спортским и 
омладинским организацијама 
- клубовима

55.000.000 54.970.000 99,9

Извори финансирања за 
функцију 810.

01 Приходи из буџета 55.540.000 55.509.550 99,9

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
810.

55.540.000 55.509.550 99,9

Извори финансирања за про-
грамску активност 1301-0001

01 Приходи из буџета за ПА 
1301-0001

55.540.000 55.509.550 99,9

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1301-0001

55.540.000 55.509.550 99,9
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Пројекат 1301-
УП9 Побољшање услова за бављење спортом

810 Услуге рекреације и спорта

174. 511000 Зграде и грађевински објекти 5.500.000 3.998.621 72,7

Извори финансирања за 
функцију 810

01 Приходи из буџета 5.500.000 3.998.621 72,7

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
810.

5.500.000 3.998.621 72,7

Извори финансирања за 
пројекат 1301-УП 9

01 Приходи из буџета 5.500.000 3.998.621 72,7

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1301-УП9

5.500.000 3.998.621 72,7

Извори финансирања за 
програм 14

01 Приходи из буџета за ПР 14 61.040.000 59.508.171 97,5

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14 61.040.000 59.508.171 97,5

ПРОГРАМ 0501 ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Пројекат 0501-
УПИ Уређење фасада

060 Становање

176. 511000 Зграде и грађевински објекти 7.000.000 6.674.599 95,4

Извори финансирања за 
функцију 060

07 Транфери од других нивоа 
власти

7.000.000 6.674.599 95,4

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
060.

7.000.000 6.674.599 95,4

Извори финансирања за 
пројекат 0501-УП 11

07 Транфери од других нивоа 
власти

7.000.000 6.674.599 95,4

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
0501-УП11

7.000.000 6.674.599 95,4

Извори финансирања за 
програм 17

01 Приходи из буџета за ПР 17

07 Транфери од других нивоа 
власти

7.000.000 6.674.599 95,4

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17 7.000.000 6.674.599 95,4

1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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Програмска 
активност 0602-
0002

Функционисање месних заједница

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом 
месту

177. 421000 Стални трошкови 2.664.000 1.506.227 56,5

178. 423000 Услуге по уговору 337.000 36.000 10,7

179. 424000 Специјализоване услуге 600.000 129.544 21,6

180. 425000 Текуће поправке и одржавање 11.070.000 11.059.531 99,9

181. 426000 Материјал 1.000.000 479.018 47,9

182. 483000 Новчане казне и пенали по 
реш.судова

1.565.000 1.110.867 71,0

182/1 511000 Зграде и грађевински објекти 1.764.000 1.762.868 99,9

183. 513000 Остале некретнине и опрема - 6.000.000 3.892.345 64,9

Извори финансирања за 
функцију 160

01 Приходи из буџета 25.000.000 19.976.400 79,9

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
160

25.000.000 19.976.400 79,9

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-
0002

01 Приходи из буџета за ПА 25.000.000 19.976.400 79,9

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0002

25.000.000 19.976.400 79,9

Извори финансирања за 
програм 15

01 Приходи из буџета за ПР 15 25.000.000 19.976.400 79,9

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 25.000.000 19.976.400 79,9

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1. 25.000.000 19.976.400 79,9

2 ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРОГРАМ 0101 ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Програмска 
активност 0101-
0002

Мере подршке руралном развоју

421 Пољопривреда

183/1 423000 Услуге по уговору 600.000 323.088 53,8

184. 451100 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама

44.400.000 42.376.772 95,4

185. 482000 Порези обавезне таксе и казне 60.000

186. 483000 Новчане казне и пенали по 
реш.судова

400.000
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Извори финансирања за про-
грамску активност 0101-0002

01 Приходи из буџета за ПА 45.460.000 42.699.860 93,9

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0101-0002

45.460.000 42.699.860 93,9

Извори финансирањаза 
функцију 421

01 Приходи из буџета 45.460.000 42.699.860 93,9

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
421

45.460.000 42.699.860 93,9

Извори финансирања за 
програм 5

01 Приходи из буџета за ПР 5 45.460.000 42.699.860 93,9

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5 45.460.000 42.699.860 93,9

УКУПНО ГЛАВА 2. 45.460.000 42.699.860 93,9

3 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска 
активност 0401-
0001

Управљање заштитом животне средине

560 Заштита животне средине 
неквалификована на другом 
месту

187. 421000 Стални трошкови (PWW) 182.000.000 182.000.000 100,0

188. 424000 Специјализоване услуге 15.000.000 5.272.994 35,2

Извори финансирања за 
функцију 560

01 Приходи из буџета 197.000.000 187.272.994 95,1

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
560

197.000.000 187.272.994 95,1

Извори финансирања за про-
грамску активност 0401-0001

01 Приходи из буџета за ПА 197.000.000 187.272.994 95,1

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0401-0001

197.000.000 187.272.994 95,1

Извори финансирања за 
програм 6

01 Приходи из буџета за ПР 6 197.000.000 187.272.994 95,1

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6 197.000.000 187.272.994 95,1

УКУПНО ГЛАВА 3. 197.000.000 187.272.994 95,1

4 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛЕСКОВАЦ

ПРОГРАМ 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
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Програмска 
активност 1502-
0001

Управљање развојем туризма

473 Туризам

189. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

20.700.000 20.624.325 99,6

190. 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца

3.550.000 3.517.546 99,1

191. 414000 Социјална давања 
запосленима

700.000 259.006 37,0

192. 415000 Накнаде трошкова за 
запослене

200.000 115.448 57,7

193. 416000 Награде запосленима и 
остали посебни расходи

60.000 35.628 59,4

194. 421000 Стални трошкови 2.300.000 2.250.300 97,8

195. 422000 Трошкови путовања 1.500.000 1.391.789 92,8

196. 423000 Услуге по уговору 500.000 498.833 99,8

197. 424000 Специјализоване услуге 100.000 83.266 83,3

198. 425000 Текуће поправке и одржавање 250.000 222.293 88,9

199. 426000 Материјал 500.000 498.624 99,7

200. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

2.400.000 2.379.008 99,1

201. 482000 Порези, обавезне таксе и 
казне

100.000 96.232 96,2

202. 483000 Новчане казне и пенали по 
реш.судова

30.000 4.320 14,4

203. 512000 Машине и опрема 350.000 310.659 88,8

Извори финансирањаза 
функцију 473

01 Приходи из буџета 33.240.000 32.287.277 97,1

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
473

33.240.000 32.287.277 97,1

Извори финансирања за ПА 
1502-0001

01 Приходи из буџета за ПА 
1502-0001

33.240.000 32.287.277 97,1

УКУПНО ЗА ПРОГРА-
МСКУ АКТИВНОСТ 1502-
0001

33.240.000 32.287.277 97,1

Програмска 
активност 1502-
0002

Промоција туристичке понуде

473 Туризам

204. 421000 Стални трошкови 200.000 137.557 68,8

205. 423000 Услуге по уговору 10.629.812 10.520.773 99,0
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Извори финансирања за 
функцију 473

01 Приходи из буџета 10.829.812 10.658.330 98,4

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
473

10.829.812 10.658.330 98,4

Извори финансирања за ПА 
1502-0002

01 Приходи из буџетазаПА 1502-
0002

10.829.812 10.658.330 98,4

УКУПНО ЗА ПРОГРА-
МСКУ АКТИВНОСТ 1502-
0002

10.829.812 10.658.330 98,4

Пројекат 1502-
ТП1 Карневал Лесковац

473 Туризам

206. 423000 Услуге по уговору 5.500.000 5.427.935 98,7

207. 426000 Материјал 150.000 147.060 98,0

208. 512000 Машине и опрема 200.000 196.739 98,4

Извори финансирањаза 
функцију 473

01 Приходи из буџета 5.850.000 5.771.734 98,7

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
473

5.850.000 5.771.734 98,7

Извори финансирања за 
пројекат 1502-ТП1

01 Приходи из буџета за 1502-
ТП1

5.850.000 5.771.734 98,7

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1502-ТП1

5.850.000 5.771.734 98,7

Пројекат 1502-
ТП2 Роштиљијада

473 Туризам

209. 421000 Стални трошкови 1.120.000 1.049.025 93,7

210. 422000 Трошкови путовања 90.000 28.200 31,3

211. 423000 Услуге по уговору 13.000.000 12.910.146 99,3

212. 424000 Специјализоване услуге 430.000 408.575 95,0

213. 425000 Текуће поправке и одржавање 240.000 218.093 90,9

214. 426000 Материјал 100.000 78.383 78,4

215. 482000 Порези обавезне таксе и казне 100.000 5.531 5,5

216. 512000 Машине и опрема 200.000 191.149 95,6

Извори финансирања за 
функцију 473.

01 Приходи из буџета 11.280.000 10.892.750 96,6
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07 Трансфери од других нивоа 
власти

4.000.000 3.996.352 99,9

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
473

15.280.000 14.889.102 97,4

Извори финансирања за 1502-
ТП2

01 Приходи из буџета за 1502-
ТП2

11.280.000 10.892.750 96,6

07 Трансфери од других нивоа 
власти

4.000.000 3.996.352 99,9

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1502-ТП2

15.280.000 14.889.102 97,4

Извори финансирања за 
програм 4.

01 Приходи из буџета за програм 
4

60.770.000 59.610.091 98,1

07 Трансфери од других нивоа 
власти

4.000.000 3.996.352 99,9

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. 65.199.812 63.606.443 97,6

УКУПНО ГЈ1АВА 4. 65.199.812 63.606.443 97,6

5 УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Програмска 
активност 1201-
0001

Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе - индиректни 
корисници

217. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

169.900.000 168.986.139 99,5

218. 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца

29.300.000 28.726.675 98,0

219. 413000 Накнада у натури 1.500.000 1.369.492 91,3

220. 414000 Социјална давања 
запосленима

10.000.000 2.568.836 25,7

221. 415000 Накнаде трошкова за 
запослене (превоз)

6.000.000 5.845.386 97,4

222. 416000 Награде запосленима и 
остали посебни расходи

6.000.000 5.025.552 83,8

223. 421000 Стални трошкови 24.000.000 17.868.587 74,5

224. 422000 Трошкови путовања 1.000.000 960.206 96,0

225. 423000 Услуге по уговору 15.000.000 13.150.010 87,7

226. 424000 Специјализоване услуге 11.040.000 10.365.758 93,9

227. 425000 Текуће поправке и одржавање 3.000.000 2.296.462 76,5

228. 426000 Материјал 8.490.000 4.162.210 49,0
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229. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

13.500.000 13.144.171 97,4

230. 482000 Порези, обавезне таксе и 
казне

2.500.000 2.124.387 85,0

231. 483000 Новчане казне и пенали по 
решењу суд.

1.200.000 389.166 32,4

232. 511000 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 429.133 42,9

233. 512000 Машине и опрема 6.810.000 6.804.329 99,9

Извори финансирања за 
програмску активност 1201-
0001

01 Приходи из буџета за 1201-
0001 ПА

300.351.000 280.163.508 93,3

07 Трансфери од других нивоа 
власти

6.000.000 4.052.991 67,5

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

3.889.000

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1201-0001

310.240.000 284.216.499 91,6

Извори финансирања за 
функцију 820.

01 Приходи из буџета 300.351.000 280.163.508 93,3

07 Трансфери од других нивоа 
власти

6.000.000 4.052.991 67,5

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

3.889.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
820.

310.240.000 284.216.499 91,6

Извори финансирања за 
програм 13

01 Приходи из буџета за ПР 13 300.351.000 280.163.508 93,3

07 Трансфери од других нивоа 
власти

6.000.000 4.052.991 67,5

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

3.889.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13 310.240.000 284.216.499 91,6

УКУПНО ГЛАВА5. 310.240.000 284.216.499 91,6

6 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ВУКИЦА МИТРОВИЋ"

ПРОГРАМ 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Програмска 
активност 2001-
0001

Функционисање предшколских установа

911 Предшколско образовање

234. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

174.600.000 174.343.192 99,9
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235. 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца

22.500.000 22.351.844 99,3

236. 413000 Накнада у натури

237. 414000 Социјална давања 
запосленима

238. 415000 Накнаде трошкова за 
запослене

239. 416000 Награде запосленима и 
остали посебни расходи

2.500.000 2.487.177 99,5

240. 421000 Стални трошкови 4.000.000 3.986.165 99,7

241. 422000 Трошкови путовања

242. 423000 Услуге по уговору

243. 424000 Специјализоване услуге

244. 425000 Текуће поправке и одржавање

245. 426000 Материјал 3.700.000 3.620.688 97,9

246. 444000 Отплата камата и пратећи 
трошкови задуживања

247. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

4.000.000 3.821.930 95,5

248. 482000 Порези, обавезне таксе и 
казне

249. 483000 Новчане казне и пенали по 
решењу судова

250. 512000 Машине и опрема

Извори финансирања за 
функцију 911.

01 Приходи из буџета 211.300.000 210.610.996 99,7

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
911.

211.300.000 210.610.996 99,7

Извори финансирања за 
програмску активност 2001-
0001

01 Приходи из буџета за 2001-
0001ПА

211.300.000 210.610.996 99,7

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2001-0001

211.300.000 210.610.996 99,7

Извори финансирања за 
програм 8

01 Приходи из буџета за ПР 8 211.300.000 210.610.996 99,7

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8 211.300.000 210.610.996 99,7

УКУПНО ГЛАВА 6. 211.300.000 210.610.996 99,7

7 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

ПРОГРАМ 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
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Програмска 
активност 2002-
0001

Функционисање основних школа

950 Образовање које није 
дефинисано нивоом

251. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

8.600.000 8.549.737 99,4

252. 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца

1.730.000 1.710.098 98,8

253. 413000 Накнаде у натури 350.000 294.107 84,0

254. 414000 Социјална давања 
запосленима

170.000 159.064 93,6

255. 415000 Накнада трошкова за 
запослене

110.000 104.410 94,9

257. 421000 Стални трошкови 1.675.000 758.643 45,3

258. 422000 Трошкови путовања

259. 423000 Услуге по уговору

260. 424000 Специјализоване услуге

261. 425000 Текуће поправке и одржавање

262. 426000 Материјал

263. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

980.000 977.432 99,7

264. 482000 Порези обавезне таксе и казне 50.000

265. 485000 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа

850.000 70.500 8,3

266. 511000 Зграде и грађевински објекти

267. 512000 Машине и опрема

Извори финансирања за 
функцију 950

01 Приходи из буџета 14.515.000 12.623.991 87,0

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
950.

14.515.000 12.623.991 87,0

Извори финансирања за 
програмску активност 2002-
0001

01 Приходи из буџета за ПА 14.515.000 12.623.991 87,0

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2002-0001

14.515.000 12.623.991 87,0

Извори финансирања за 
програм 9

01 Приходи из буџета за ПР 9 14.515.000 12.623.991 87,0

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9 14.515.000 12.623.991 87,0

УКУПНО ГЛАВА 7. 14.515.000 12.623.991 87,0
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8 УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СРЦ ДУБОЧИЦА

ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска 
активност 1301-
0004

Функционисање локалних спортских установа

810 Услуге рекреације и спорта

268. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

50.700.000 50.464.257 99,5

269. 412000 Социјални доприноси на 
терет послодавца

8.850.000 8.657.621 97,8

270. 414000 Социјална давања 
запосленима

330.000 34.749 10,5

271. 415000 Накнаде трошкова за 
запослене (превоз)

1.450.000 1.304.729 90,0

272. 416000 Награде запосленима и 
остали посебни расходи

1.750.000 1.505.658 86,0

273. 421000 Стални трошкови 11.300.000 3.774.242 33,4

274. 422000 Трошкови путовања

275. 423000 Услуге по уговору

276. 424000 Специјализоване услуге

277. 425000 Текуће поправке и одржавање 2.445.000

278. 426000 Материјал

279. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

4.000.000 3.987.179 99,7

280. 482000 Порези, обавезне таксе и 
казне

Извори финансирања за 
програмску активност 1301-
0004

01 Приходи из буџета за 1301-
0004

80.825.000 69.728.435 86,3

УКУПНО ЗА 
ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1301-0004

80.825.000 69.728.435 86,3

Извори финансирања за 
функцију 810.

01 Приходи из буџета 80.825.000 69.728.435 86,3

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
810.

80.825.000 69.728.435 86,3

Извори финансирања за 
програм 14

01 Приходи из буџета за ПР 14 80.825.000 69.728.435 86,3
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УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14 80.825.000 69.728.435 86,3

УКУПНО ГЛАВА 8. 80.825.000 69.728.435 86,3

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. 3.807.443.000 3.416.207.967 89,7

Извори финансирања за 
Укупне расходе и издатке

01 Приходи из буџета 3.617.774.000 3.324.963.891 91,9

07 Трансфери од других нивоа 
власти

54.250.000 36.948.848 68,1

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

58.000.000 60.802.109 104,8

13 Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година

159.964.000 67.657.162 42,3

УКУПНИ РАСХОДИ 
ИИЗДАЦИ

3.889.988.000 3.490.372.010 89,7

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун буџета града Лесковца садржи:

1) Биланс стања на дан 31.12.2017. године;

2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2017. 
до 31.12.2017. године;

3) Извештај о капиталним издацима и примањима 
у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године;

4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 
01.01.2017. до 31.12.2017. године;

5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01. 
2017. до 31.12.2017. године;

6) Објашњење великих одступања између одобре-
них средстава и извршења за период 01.01.2017. до 
31.12.2017. године;

7) Извештај о коришћењу средстава из текуће 
и сталне буџетске резерве за период 01.01.2017. до 
31.12.2017. године;

8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 
године у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године;

9) Преглед примљених донација и кредита, домаћих и 
страних као и извршених отплата кредита, усаглашених 
са информацијама саржаним у извештајима о новчаним 
токовима у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године;

10) Извештај екстерне ревизије о финансијским 
извештајима за период од 01.01.2017. године до 
31.12.2017.године.
Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као 
посебни прилози.

Члан 14.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Лесковца 
за 2017. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Лесковца 
за 2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу 
Одлуке о буџету града Лесковца за период 01. 
јануар - 31. децембар 2017. године доставити Управи 
затрезор, најкасније до 15. јуна 2018. године.

Члан 16.

Ова Одлука ће се објавити у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић
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329.
На основу члана 20. став 1.тачка 3, члана 32. став 1. 
тачка 2. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 
101/16-др.закон), чл. 43, 47. и 63. Закона о буцетском 
систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр, 108/13, 142/14, 
68/15- др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 25. став 
1. тачка 2. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", бр. 12/08,7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр.), а на предлог Градског већа, Скупштина 
града Лесковца на 22. седници одржаној 13. јуна 2018. 
године, донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  
О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА  

ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ дЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Лесковца за 2018. годину 
("Службени гласник града Лесковца", број 24/2017), 
врше се следеће измене и допуне:
Члан 1. мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града 
Лесковца за 2018.годину састоје се од:

ОПИС Укупно

А. РАЧУН ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА

1. Укупни приходи и примања од 
продаје нефинансијске имовине 
(7+8)

4.094.999.000

1.1. Текући приходи (класа 7) у 
чему:

3.869.999.000

- буџетска средства 3.761.256.000

- сопствени приходи 108.743.000

1.2. ПРИМАЊА Од ПРОдАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 8)

225.000.000

2.Укупни расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имовине 
(4+5)

4.247.580.000

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОдИ (класа 4) 
у чему:

3.571.260.000

- текући буџетски расходи 3.469.167.000

- расходи из сопствених прихода 102.093.000

2.2. ИЗдАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(класа 5) у чему:

676.320.000

- текући буџетски издаци 669.670.000

- издаци из сопствених прихода 6.650.000

БУЏЕТСКИ дЕФИЦИТ (класа.7 + 
класа.8)-(класа.4 + класа 5)

-152.581.000

Издаци за набавку финансијске 
имовине (у циљу спровођења 
јавних политика) категорија 62

УКУПАН ФИСКАЛНИ дЕФИЦИТ 
(7+8)-(4+5)+(92- 62)

-152.581.000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске 
имовине (конта 9211, 9221, 9219, 
9227, 9228)

Примања од задуживања 
(категорија 91)

Неутрошена средства из 
претходних година

298.381.000

Издаци за отплату главнице дуга 
(61)

145.800.000

Издаци за набавку финансијске 
имовине која није у циљу спрово-
ђења јавних политика (део 62)

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 152.581.000

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града 
Лесковца за 2018.годину утврђени су у следећим 
износима и то:
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Опис Економска 
класификација Укупно

1 2 3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1 .Порески приходи 71 1.961.200.000

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
самодоприноса)

711 1.405.000.000

1.2. Самодопринос 711180

1.3. Порез на имовину 713 389.000.000

1.4. Порез на добра и услуге
(осим накнада кој е се користе преко Буџетског фонда), у чему:

714 115.200.000

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи)
1.5. Остали порески приходи 716 52.000.000

2.  Непорески приходи  
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:

74 374.300.000

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи)

3. донације 731+732

4. Трансфери 733 1.425.756.000

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 225.000.000

6. Сопствени приходи буџетских корисника

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.Текући расходи 4 3.571.260.000

1.1. Расходи за запослене 41 1.187.312.000

1.2. Коришћење услуга и роба 42 1.406.552.000

1.3. Отплата камата 44 10.755.000

1.4. Субвенције 45 199.850.000

1.5.Социјална заштита из буџета 47 73.330.000

1.6. Остали расходи 43+48+49 225.295.000

- Средства резерви 18.000.000

- Остали расходи 207.295.000

2. Трансфери 463+464+465 468.166.000

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 676.320.000

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА
1. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕдИТА И ПРОдАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

2. ЗАдУЖИВАЊЕ 91

2.1 задуживања код домаћих кредитора 911

2.2. задуживање код страних кредитора 912
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ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

3. Отплатадуга 61 145.800.000

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 145.800.000

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613

4. Набавка финансијске имовине 6211

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)

3 298.381.000

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)

3

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 152.581.000 динара 
и за финансирање отплате дуга у износу од 145.800.000 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода 
из ранијих година у износу од 298.381.000 динара.

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем пре-
гледу:

Ек.клас. Р.бр. ОПИС
Износ у динарима

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

511 Зграде и грађевински објекти

1 СПОРТСКА ХАЛА "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ"

Извори финансирања: - из текућих прихода 
буџета града

24.000.000

2 ИЗГРАДЊА ЦППОВ -ЛИНИЈА МУЉА

Извори финансирања: 
- из буџета РС

64.068.000 102.354.000 278.023.000

3 КОЛЕКТОР ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 
ОТПАДНИХ ВОДА

Извори финансирања: -из буџета РС 300.000.000 300.000.000

4 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ У ОБЈЕКТИМА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ

Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета града
- из осталих извора
- из буџета РС

37.000.000

5 ФОТОНАПОНСКА ЕЛЕКТРАНА
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1 Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града
- из осталих извора

24.000.000

6 ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА ПОЉА

Извори финансирања: - из буџета РС 100.000.000

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:
Јавни приходи буџета града Лесковца по врстама утврђују се у следећим износима:

Екон. 
Клас.

ПРИХОдИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕдСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОдИНА

НАЗИВ Приходи за 2018. годину

1 2 3

700 000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

711 000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711 110 Порез на зараде 1.184.000.000

711 120 Порез на приход од самосталне делатности 122.000.000

711 140 Порез на приходе од имовине 6.000.000

711 190 Порез на друге приходе 93.000.000

УКУПНО 711 000 1.405.000.000

713 000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713 121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 215.000.000

713 122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 100.000.000

713 311 Порез на наслеђе и поклон по решењу пор.управе 9.000.000

713 421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности по реш.Пореске 
управе

42.000.000

713 423 Порез на пренос апсолутних права на мот.возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске управе

23.000.000

УКУПНО 713 000 389.000.000

714 000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714 431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и 
истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима 
и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

4.000.000

714 513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина

64.000.000

714 540 Накнада за коришћење добара од општег интереса 4.000.000

714 552 Боравишна такса 3.200.000

714 562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 40.000.000

УКУПНО 714 000 115.200.000

716 000 ДРУГИ ПОРЕЗИ
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716 110 Комуналне таксе на фирму 52.000.000

УКУПНО 716 000 52.000.000

733 000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733 141 Ненаменски трансф.од Републике у корист нивоа градова 1.246.973.000

733 144 Тек.нам.трансфер у ужем смислу од Републике у кор.нив.града 80.000.000

733 241 Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у кор. 
нив. града

98.783.000

УКУПНО 733 000 1.425.756.000

741 000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741 141 Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна 
трезора укључена у депозит банака

4.500.000

741 511 Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 1.800.000

741 522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 
односно пољопривредног објекта у држ.својини

5.000.000

741 526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 4.000.000

741 531 Комунална такса за кори.простора на јав.повр. или испред пословног 
простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 
др. Публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности

39.000.000

741 532 Комунална такса за паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним меситма

1.500.000

741 534 Накнада за коришћење градског грађ.земљишта 8.000.000

741 535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађ.материјалом 1.000.000

741 538 допринос за уређивање грађевинског земљишта 50.000.000

УКУПНО 741 000 114.800.000

742 000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛГА

742 126 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у 
корист Републике

4.000.000

742 141 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних орг.у кор. 
нивоа градова

17.000.000

742 143 Приходи од закупнине за грађ.земљиште у корист нивоа града 6.000.000

742 144 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у 
корист нивоа градова

6.000.000

742 145 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 
у градској својини које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета

50.000.000

742 241 Градске административне таксе 20.000.000

742 242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова 15.000.000

742 341 Приходи које својом делтаношћу остваре органи и организације 
градова

1.000.000

УКУПНО 742 000 119.000.000

743 000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

743 324 Приходи од новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима

21.500.000
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743 340 Приходи од новчане казне за прекршаје у корист нивоа градова 4.500.000

743 441 Приходи од пенала у корист нивоа града 1.500.000

УКУПНО 743 000 27.500.000

744 000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ 
ЛИЦА

744 141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 
нивоа градова

19.000.000

744 241 Капитални добровољни трансфери од физ.и правних лица у корист 
нивоа градова

3.000.000

УКУПНО 744 000 22.000.000

745 000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745 141 Остали приходи у корист нивоа градова 25.000.000

745 143 део добити јавног предузећа према одлуци у.од. у корист нивоа градова 66.000.000

УКУПНО 745 000 91.000.000

УКУПНО 700 000 3.761.256.000

800 000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

811 000 ПРИМАЊА Од ПРОдАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

811 141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова 145.000.000

УКУПНО 811000 145.000.000

841 000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА

841 141 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 80.000.000

УКУПНО 841 000 80.000.000

УКУПНО 800 000 225.000.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 3.986.256.000

300 000 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И 
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

311 000 КАПИТАЛ

311 700 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 298.381.000

УКУПНО 311 000 298.381.000

УКУПНО 300 000 298.381.000

УКУПНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА 
СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (7+8+9+3)

4.284.637.000

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 108.743.000

УКУПНО 4.393.380.000

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци буџета планирају се према економској класификацији у следећим износима и то:
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Кл. Кате. Група ОПИС Средства из 
буџета

Издаци из 
сопствених 

прихода 
буџетских 
корисника

Укупна 
средства

4 ГЕКУЋИ РАСХОДИ 3.469.167.000 102.093.000 3.571.260.000

41 Расходи за запослене 1.178.096.000 9.216.000 1.187.312.000

411 Плате, додаци и накнаде запослених 961.600.000 961.600.000

412 Социјални доприноси на терет послодавца 164.100.000 164.100.000

413 Накнаде у натури 2.660.000 2.400.000 5.060.000

414 Социјална давања запосленима 17.290.000 1.400.000 18.690.000

415 Накнаде трошкова за запослене 20.470.000 4.200.000 24.670.000

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи

11.976.000 1.216.000 13.192.000

42 Коришћење услуга и роба 1.317.740.000 88.812.000 1.406.552.000

421 Стални трошкови 417.380.000 21.941.000 439.321.000

422 Трошкови путовања 5.950.000 2.966.000 8.916.000

423 Услуге по уговору 312.935.000 11.368.000 324.303.000

424 Специјализоване услуге 200.800.000 5.960.000 206.760.000

425 Текуће поправке и одржавање 333.050.000 4.069.000 337.119.000

426 Материјал 47.625.000 42.508.000 90.133.000

43 Амортизација и употреба средстава за 
рад

1.730.000 1.730.000

431 Амортизациј а некретнина и опреме 1.730.000 1.730.000

44 Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања

10.750.000 5.000 10.755.000

441 Отплата домаћих камата 10.750.000 10.750.000

444 Пратећи трошкови задуживања 5.000 5.000

45 Субвенције 199.850.000 199.850.000

451 Субвенциј е ј авним нефинансиј ским 
предузећима и организацијама

199.850.000 199.850.000

46 Дотаци је и трансфери 467.666.000 500.000 468.166.000

463 Трансфери осталим нивоима власти 358.916.000 358.916.000

464 Текуће дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања

38.000.000 38.000.000

465 Остале текуће дотациј е и трансфери 70.750.000 500.000 71.250.000

47 Социјално осигурање и социјална 
заштита

73.330.000 73.330.000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 73.330.000 73.330.000

48 Остали расходи 203.735.000 1.830.000 205.565.000

481 дотације невладиним организацијама 101.645.000 101.645.000
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482 Порези обавезне таксе и казне 4.290.000 1.430.000 5.720.000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 85.000.000 300.000 85.300.000

485 Накнада штете за повреде или штету од 
стране државних органа

12.800.000 100.000 12.900.000

49 Административни трансфер из буџета 18.000.000 18.000.000

499 Средства резерве 18.000.000 18.000.000

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ

669.670.000 6.650.000 676.320.000

51 Основна средства 619.670.000 6.650.000 626.320.000

511 Зграде и грађевински објекти 555.500.000 555.500.000

512 Машине и опрема 57.570.000 6.650.000 64.220.000

513 Остале некретнине и опрема 6.600.000 6.600.000

54 Природна имовина 50.000.000 50.000.000

541 Земљиште 50.000.000 50.000.000

6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 
И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

145.800.000 145.800.000

61 Отплата главнице 145.800.000 145.800.000

611 Отплата главнице дуга 145.800.000 145.800.000

УКУПНО: 4.284.637.000 108.743.000 4.393.380.000

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према функционалној класификацији у следећим износима:

Категорија Група 
Класа

Опис функционалне 
класификације

Средства из 
буџета

Сопствена 
средства Укупна средства

1 2 3 4 5 6

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 140.296.000 140.296.000

010 Болест и инвалидност 15.950.000 15.950.000

040 Породица и деца 17.000.000 17.000.000

060 Становање 3.000.000 3.000.000

070 Социјална помоћ угроженом 
становништву, некласификована 
на другом месту

19.330.000 19.330.000

090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту

85.016.000 85.016.000

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 1.231.449.000 1.231.449.000

111 Извршни и законодавни органи 44.860.000 44.860.000

130 Опште услуге 918.200.000 918.200.000
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132 Опште услуге планирања и 
статистика

35.000.000 35.000.000

150 Опште јавне услуге-истраживање 
и развој

23.534.000 23.534.000

160 Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту

53.305.000 53.305.000

170 Трансакциј е ј авног дуга 156.550.000 156.550.000

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 24.810.000 24.810.000

330 Судови 24.810.000 24.810.000

400 ЕКОНОМСКИ послови 1.000.192.000 1.000.192.000

411 Општи економски и комерциј 
ални послови

61.000.000 61.000.000

421 Пољопривреда 63.932.000 63.932.000

436 Остале енергије 24.000.000 24.000.000

451 друмски саобраћај 746.700.000 746.700.000

473 Туризам 74.560.000 74.560.000

490 Економски послови 
некласификовани на другом месту

30.000.000 30.000.000

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

317.550.000 317.550.000

510 Управљање отпадом 55.000.000 55.000.000

520 Управљање отпадним водама 50.500.000 50.500.000

540 Заштита биљног и животињског 
света и крајолика

114.050.000 114.050.000

560 Заштита животне средине 
некласификована на другом месту

98.000.000 98.000.000

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 
ЗАЈЕДНИЦЕ

369.000.000 369.000.000

610 Стамбени развој 50.000.000 50.000.000

620 Развој заједнице 139.400.000 139.400.000

630 Водоснабдевање 80.000.000 80.000.000

640 Улична расвета 19.600.000 19.600.000

660 Послови становања и заједнице 
некласификоване на другом месту

80.000.000 80.000.000

700 ЗДРАВСТВО 24.000.000 24.000.000

721 Опште медицинске услуге 24.000.000 24.000.000

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, 
КУЛТУРА ИВЕРЕ

568.340.000 19.648.000 587.988.000

810 Услуге рекреације и спорта 192.190.000 5.370.000 197.560.000

820 Услуге културе 358.050.000 14.278.000 372.328.000

830 Услуге емитовања и штампања 12.100.000 12.100.000

840 Верске и остале услуге заједнице 5.000.000 5.000.000
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860 Рекреација,спорт,култура и вере, 
некласификоване на другом месту

1.000.000 1.000.000

900 ОБРАЗОВАЊЕ 609.000.000 89.095.000 698.095.000

911 Предшколско образовање 273.200.000 83.925.000 357.125.000

912 Основно образовање 211.000.000 211.000.000

920 Средње образовање 108.500.000 108.500.000

950 Образовање које није дефинисано 
нивоом

16.300.000 5.170.000 21.470.000

УКУПНО ЗА ЈАВНЕ РАСХОДЕ 4.284.637.000 108.743.000 4.393.380.000

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према програмској класификацији у следећим износима:

Шифра

Назив Средства из 
буџета

Сопствена 
средства

Укупна 
средства

Програм Програмска 
активност/ 
Пројекат

1 2 3 4 5 6

1101 Програм 1. 
Становање,урбанизам и просторно 
планирање

85.000.000 85.000.000

1101-0001 Просторно и урбанистичко 
планирање

35.000.000 35.000.000

1101-0005 Остваривање ј авног интереса у 
одржавању зграда

50.000.000 50.000.000

1102 Програм 2. Комуналне делатности 403.550.000 403.550.000

1102-0001 Управљање/ одржавање ј авним 
осветљењем

11.200.000 11.200.000

1102-0002 Одржавање ј авних зелених 
површина

82.050.000 82.050.000

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама ј 
авне намене

135.000.000 135.000.000

1102-0004 Зоохигиј ена 32.000.000 32.000.000

1102-0007 Производња и дистрибуциј а 
топлотне енергије

61.000.000 61.000.000

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за 
пиће

12.200.000 12.200.000

1102-дП1 Изградња водоводне мреже и 
канализације

67.800.000 67.800.000

1102-дП2 Празнично украшавање града 2.300.000 2.300.000

1501 Програм 3. Локални економски развој 45.000.000 45.000.000

1501-0001 Унапређење привредног и 
инвестиционог амбиј ента

15.000.000 15.000.000
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1501-УП1 Подстицај запошљавања 18.000.000 18.000.000

1501-УП2 Инсталација система видео надзора - 
град на длану

12.000.000 12.000.000

1502 Програм 4. Развој туризма 79.560.000 79.560.000

1502-0001 Управљање развојем туризма 46.135.000 46.135.000

1502-0002 Промоциј а туристичке понуде 9.575.000 9.575.000

1502-ТП1 Карневал Лесковац 4.850.000 4.850.000

1502-ТП2 Роштиљиј ада Лесковац 14.000.000 14.000.000

1502-УПЗ Унапређење верског туризма 5.000.000 5.000.000

0101 Програм 5. 
Пољопривреда и рурални развој

63.932.000 63.932.000

0101-0001 Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној 
заједници

38.932.000 38.932.000

0101-0002 Мере подршке руралном развоју 25.000.000 25.000.000

0401 Програм 6. Заштита животне 
средине

148.500.000 148.500.000

0401-0001 Управљање заштитом животне 
средине

98.000.000 98.000.000

0401-0004 Управљање отпадним водама 50.500.000 50.500.000

0701 Програм 7. 
Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура

840.200.000 840.200.000

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре

746.700.000 746.700.000

0701-дПЗ Изградња ј авног осветљења 6.100.000 6.100.000

0701-дП4 Изградња објеката за потребе града 87.400.000 87.400.000

2001 Програм 8.
Предшколско васпитање и 
образовање

273.200.000 83.925.000 357.125.000

2001-0001 Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и 
обаразовања

273.200.000 83.925.000 357.125.000

2002 Програм 9.  
Основно образовање и васпитање

227.300.000 5.170.000 232.470.000

2002-0001 Функционисање основних школа 218.300.000 5.170.000 223.470.000

2002-УП4 Изградња заштитних ограда 9.000.000 9.000.000

2003 Програм 10.  
Средње образовање и васпитање

108.500.000 108.500.000

2003-0001 Функционисање средњих школа 108.500.000 108.500.000

0901 Програм 11.  
Социјална и дечија заштита

140.296.000 140.296.000

0901-0001 Једнократне помоћи и други облици 
помоћи

65.996.000 65.996.000
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0901-0002 Породични и домски смештај, 
прихватилишта и др.врсте смештаја

3.000.000 3.000.000

0901-0003 дневне услуге у заједници 22.150.000 22.150.000

0901-0004 Саветодавно - терапијске и социјално 
едукативне услуге

3.000.000 3.000.000

0901-0005 Подршка реализацији програма 
Црвеног крста

13.200.000 13.200.000

0901-0006 Подршка деци и породици са децом 12.000.000 12.000.000

0901-0007 Подршка рађању и родитељству 5.000.000 5.000.000

0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом 15.950.000 15.950.000

1801 Програм 12.  
Здравствена заштита

24.000.000 24.000.000

1801-0001 Функционисање установа примарне 
здравствене заштите

20.000.000 20.000.000

1801-0002 Мртвозорство 4.000.000 4.000.000

1201 Програм 13.  
Развој културе и информисања

370.150.000 14.278.000 384.428.000

1201-0001 Функционисање локалних установа 
културе

347.000.000 14.278.000 361.278.000

1201-0002 Јачање културне продукциј е и 
уметничког стваралаштва

11.050.000 11.050.000

1201-0004 Остваривање и унапређивање ј 
авног интереса у области ј авног 
информисања

12.100.000 12.100.000

1301 Програм 14.  
Развој спорта и омладине

215.724.000 5.370.000 221.094.000

1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима

55.000.000 55.000.000

1301-0004 Функционисање локалних спортских 
установа

115.190.000 5.370.000 120.560.000

1301-0005 Спровођење омладинске политике 
-Канцеларија за младе

23.534.000 23.534.000

1301-УП5 Побољшање услова за бављење 
спортом

22.000.000 22.000.000

0602 Програм 15.  
Опште услуге локалне самоуправе

1.150.560.000 1.150.560.000

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 
и градских општина

918.200.000 918.200.000

0602-0002 Функционисање месних заједница 33.000.000 33.000.000

0602-0003 Сервисирање јавног дуга 156.550.000 156.550.000

0602-0004 Градскојавно правобранилаштво 24.810.000 24.810.000

0602-0009 Текућа буџетска резерва 15.000.000 15.000.000

0602-0010 Стална буџетска резерва 3.000.000 3.000.000
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2101 Програм 16.  
Политички систем локалне 
самоуправе

48.165.000 48.165.000

2101-0001 Функционисање скупштине 18.325.000 18.325.000

2101-0002 Функционисање извршних органа 27.840.000 27.840.000

2101-СП1 Превенциј а болести и зависности и 
верских секти

1.000.000 1.000.000

2101-СП2 Родно буџетирање 1.000.000 1.000.000

0501 Програм 17.  
Енергетска ефикасност и 
обновљиви извори енергије

61.000.000 61.000.000

0501-УП7 Фотонапонска електрана 24.000.000 24.000.000

0501-УП6 Улагање у објекте јавне намене 37.000.000 37.000.000

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ 
РАСХОДИ

4.284.637.000 108.743.000 4.393.380.000

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:
Средства из буџета у износу од 4.284.637.000 динара и сопствени приходи и примања директних и индиректних 
корисника буџета у износу од 108.743.000 динара, распоређују се по корисницима и то: 

Ра
зд

ео

Гл
ав

а Програмска 
класифика.

Фун. 
кл. Поз. Екон. 

Класиф. Опис Средства 
из буџета

Извршење 
01.01.-

31.12.2017.

Проценат 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 СКУПШТИНА ГРАДА

ПРОГРАМ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска 
активност 2101-
0001

Функционисање Скупштине

111 Законодавни органи

1. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)

5.800.000 5.800.000

2. 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца

1.050.000 1.050.000

3. 414000 Социјална давања запосленима 100.000 100.000

4. 415000 Накнаде трошкова за запослене 70.000 70.000

5. 416000 Накнада за рад скупштинских 
тела, комисија и савета

50.000 50.000

6. 422000 Трошкови путовања 200.000 200.000

7. 423000 Услуге по уговору 8.000.000 8.000.000

8. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

750.000 750.000
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Извори финансирања за 
функцију 111

01 Приходи из буџета 16.020.000 16.020.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111. 16.020.000 16.020.000

160 Опште јавне услуге некла си фи-
коване на другом месту

9. 481000 дотације за финансирање 
редовног рада политичких 
странака

2.305.000 2.305.000

Извори финансирања за 
функцију 160

01 Приходи из буџета 2.305.000 2.305.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160. 2.305.000 2.305.000

Извори финансирања за 
програмску активност 2101-0001

01 Приходи из буџета за ПА 18.325.000 18.325.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2101-0001

18.325.000 18.325.000

Пројекат 2101-
СП1

Превенција болести и зависности и верских секти

860 Рекреација, спорт, култура и 
вере, некласификоване на другом 
месту

10. 423000 Услуге по уговору 600.000 600.000

11. 424000 Специјализоване услуге 200.000 200.000

12. 426000 Материјал 200.000 200.000

Извори финансирања за 
функцију 860

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860. 1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за пројекат 
2101-СП1

01 Приходи из буџета за пројекат 
2101-СП1

1.000.000 1.000.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
2101-СП1

1.000.000 1.000.000

Пројекат 2101-
СП2

Родно буџетирање

111 Законодавни органи

13. 481000 дотације невладиним 
организацијама

1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за 
функцију 111

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111. 1.000.000 1.000.000
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Извори финансирања за пројекат 
2101-СП2

01 Приходи из буџета за пројекат 
2101-СП2

1.000.000 1.000.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
2101-СП2

1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за програм 
16

01 Приходи из буџета за ПР 16 20.325.000 20.325.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16 20.325.000 20.325.000

УКУПНО РАЗДЕО 1. 20.325.000 20.325.000

2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПРОГРАМ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска 
активност 2101-
0002

Функционисање извршних органа

111 Извршни органи

14. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

3.950.000 3.950.000

15. 412000 Социјални доприноси натерет 
послодавца

700.000 700.000

16. 414000 Социјална давања запосленима 100.000 100.000

17. 415000 Накнаде трошкова за запослене 40.000 40.000

18. 422000 Трошкови путовања 500.000 500.000

19. 423000 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000

20. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

500.000 500.000

Извори финансирања за 
функцију 111

01 Приходи из буџета 6.790.000 6.790.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111. 6.790.000 6.790.000

Извори финансирања за 
програмску активност 2101-0002

01 Приходи из буџета за ПА 6.790.000 6.790.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2101-0002

6.790.000 6.790.000

Извори финансирања за програм 
16

01 Приходи из буџета за ПР 16 6.790.000 6.790.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16 6.790.000 6.790.000

УКУПНО РАЗДЕ0 2. 6.790.000 6.790.000

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 2101 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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Програмска 
активност 2101-
0002

Функционисање извршних органа

111 Извршни органи

21. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

12.550.000 12.550.000

22. 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца

2.250.000 2.250.000

23. 414000 Социјална давања запосленима 100.000 100.000

24. 415000 Накнаде трошкова за 
запослене

200.000 200.000

25. 422000 Трошкови путовања 300.000 300.000

26. 423000 Услуге по уговору 4.000.000 4.000.000

27. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

1.650.000 1.650.000

Извори финансирањаза функцију 
111

01 Приходи из буџета 21.050.000 21.050.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111. 21.050.000 21.050.000

Извори финансирања за 
програмску активност 2101-0002

01 Приходи из буџета за ПА 21.050.000 21.050.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2101-0002

21.050.000 21.050.000

Извори финансирања за програм 
16

01 Приходи из буџета за ПР 16 21.050.000 21.050.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16 21.050.000 21.050.000

УКУПНО РАЗДЕОЗ. 21.050.000 21.050.000

4 ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска 
активност 0602-
0004

Градско правобранилаштво

330 Судови

28. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

15.200.000 15.200.000

29. 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца

2.600.000 2.600.000

30. 413000 Накнаде у натури 60.000 60.000

31. 414000 Социјална давања запосленима 600.000 600.000

32. 415000 Накнаде трошкова за запослене 250.000 250.000

33. 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи

160.000 160.000
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34. 421000 Стални трошкови 450.000 450.000

35. 422000 Трошкови путовања 50.000 50.000

36. 423000 Услуге по уговору 1.700.000 1.700.000

37. 424000 Специјализоване услуге 100.000 100.000

38. 425000 Текуће поправке и одржавање 500.000 500.000

39. 426000 Материјал 550.000 550.000

40. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

1.650.000 1.650.000

41. 482000 Порези обавезне таксе и казне 190.000 190.000

42. 483000 Новчане казне и пенали по 
решењу судова

100.000 100.000

43. 512000 Машине и опрема 650.000 650.000

Извори финансирања за 
функцију 330

01 Приходи из буџета 24.810.000 24.810.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330. 24.810.000 24.810.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0004

01 Приходи из буџета за ПА 24.810.000 24.810.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0004

24.810.000 24.810.000

Извори финансирања за програм 
15

01 Приходи из буџета за ПР 15 24.810.000 24.810.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 24.810.000 24.810.000

УКУПНО РАЗДЕО 4. 24.810.000 24.810.000

5 ГРАДСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска 
активност 0602-
0001

Функционисање локалне самоуправе

130 Опште услуге

44. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

403.700.000 403.700.000

45. 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца

70.600.000 70.600.000

46. 413000 Накнаде у натури 600.000 600.000

47. 414000 Социјална давања запосленима 6.000.000 6.000.000

48. 415000 Накнаде трошкова за запослене 
(превоз)

11.100.000 11.100.000

49. 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи

3.500.000 3.500.000

50. 421000 Стални трошкови 70.000.000 70.000.000
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51. 422000 Трошкови путовања 1.500.000 1.500.000

52. 423000 Услуге по уговору 83.000.000 83.000.000

Редовна активност  79.000.000 
Центар за развој јабланичког и 
пчињског округа  4.000.0000

53. 424000 Специјализоване услуге 30.000.000 30.000.000

Редовна активност  15.000.000 
Савет за безбедност града 
 10.000.000 
Средства за реаговање у 
ванредним ситуацијама  5.000.000

54. 425000 Текуће поправке и одржавање 15.000.000 15.000.000

55. 426000 Материјал 27.000.000 27.000.000

56. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

41.700.000 41.700.000

57. 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

1.500.000 1.500.000

58. 482000 Порези обавезне таксе и казне 2.000.000 2.000.000

59. 483000 Новчане казне и пенали по 
решењу судова

76.000.000 76.000.000

60. 485000 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа

10.000.000 10.000.000

61. 512000 Машине и опрема 15.000.000 15.000.000

62. 541000 Земљиште 50.000.000 50.000.000

Извори финансирања за 
функцију 130

01 Приходи из буџета 823.200.000 823.200.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

35.000.000 35.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

60.000.000 60.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130. 918.200.000 918.200.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0001

01 Приходи из буџета за ПА 823.200.000 823.200.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

35.000.000 35.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

60.000.000 60.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0001

918.200.000 918.200.000

Програмска 
активност 0602-
0003

Сервисирање јавног дуга

170 Трансакције јавног дуга
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63. 441000 Отплата домаћих камата 
по кредиту за капиталне 
инвестиције

500.000 500.000

64. 611000 Отплата главнице дуга за 
капиталне инвестиције

48.000.000 48.000.000

65. 441000 Отплата домаћих камата по 
кредиту за инфраструктурне 
пројекте

5.000.000 5.000.000

66. 611000 Отплата главнице дуга за 
инфраструктурне пројекте

51.000.000 51.000.000

67. 441000 Отплата домаћих камата по 
кредиту код Фонда за развој РС

250.000 250.000

68. 611000 Отплата главнице дуга по 
кредиту код Фонда за развој РС

6.800.000 6.800.000

69. 441000 Отплате домаћих камата по 
кредиту за водосистем "Барје"

5.000.000 5.000.000

70. 611000 Отплата главнице дуга за 
водосистем "Барје"

40.000.000 40.000.000

Извори финансирања за 
функцију 170

01 Приходи из буџета 156.550.000 156.550.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170. 156.550.000 156.550.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0003

01 Приходи из буџета за ПА 156.550.000 156.550.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0003

156.550.000 156.550.000

Програмска 
активност 0602-
0009

Текућа буџетска резерва

160 Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту

71. 499000 Средства резерве -текућа резерва 15.000.000 15.000.000

Извори финансирања за 
функцију 160

01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160. 15.000.000 15.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0009

01 Приходи из буџета за ПА 15.000.000 15.000.000

УКУПНО 3А ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0009

15.000.000 15.000.000

Програмска 
активност 0602-
0010

Стална буџетска резерва
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160 Опште јавне услуге 
некласификоване на другом 
месту

72. 499000 Средства резерве -стална резерва 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за 
функцију 160

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160. 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0010

01 Приходи из буџета за ПА 3.000.000 3.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0010

3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за програм 
15

01 Приходи из буџета за ПР 15 997.750.000 997.750.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

35.000.000 35.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

60.000.000 60.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 1.092.750.000 1.092.750.000

ПРОГРАМ 1101 ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ,УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска 
активност 1101-
0001

Просторно и урбанистичко планирање

132 Опште услуге, планирања и 
статистике

73. 423000 Услуге по уговору 35.000.000 35.000.000

Извори финансирања за 
функцију 132

01 Приходи из буџета 35.000.000 35.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 132 35.000.000 35.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1101-0001

01 Приходи из буџета за ПА 35.000.000 35.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1101-0001

35.000.000 35.000.000

Програмска 
активност 1101-
0005

Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

610 Стамбени развој

74. 451100 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама-ЈП"дом"

50.000.000 50.000.000



Страна 868 — Број 12 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 14. јун 2018.

Извори финансирања за 
функцију 610

01 Приходи из буцета 50.000.000 50.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 610. 50.000.000 50.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1101-0005

01 Приходи из буџета за ПА

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1101-0005

50.000.000 50.000.000

Извори финансирања за програм 1

01 Приходи из буџета за ПР 1 85.000.000 85.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 85.000.000 85.000.000

ПРОГРАМ 1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска 
активност 1102-
0001

Управљње/одржавање јавним осветљењем

640 Улична расвета

75. 425000 Текуће поправке и одржавање 11.200.000 11.200.000

Извори финансирања за 
функцију 640

01 Приходи из буџета 11.200.000 11.200.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640 11.200.000 11.200.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-0001

01 Приходи из буџета за ПА 11.200.000 11.200.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0001

11.200.000 11.200.000

Пројекат 1102-
ДП1

Изградња водоводне мреже и канализације

630 Водоснабдевање

76. 511000 Зграде и грађевински објекти 67.800.000 67.800.000

Извори финансирања за 
функцију 630

01 Приходи из буџета 67.800.000 67.800.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630 67.800.000 67.800.000

Извори финансирања за 1102-
дП1

01 Приходи из буџета 67.800.000 67.800.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-
ДП1

67.800.000 67.800.000

Пројекат 1102-
ДП2

Празнично украшавање града

640 Улична расвета
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77. 424000 Специјализоване услуге 2.300.000 2.300.000

Извори финансирања за 
функцију 640

01 Приходи из буџета 2.300.000 2.300.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640 2.300.000 2.300.000

Извори финансирања за 1102-
дП2

01 Приходи из буџета за 1102-дП2 2.300.000 2.300.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-
ДП2

2.300.000 2.300.000

Програмска 
активност 1102-
0002

Одржавање јавних зелених површина

540 Заштита биљног и животињског 
света и крај олика

78. 424000 Специјализоване услуге 66.600.000 66.600.000

79. 425000 Текуће поправке и одржавање 15.450.000 15.450.000

Извори финансирања за 
функцију 540

01 Приходи из буџета 82.050.000 82.050.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540 82.050.000 82.050.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-0002

01 Приходи из буџета за ПА 82.050.000 82.050.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0002

82.050.000 82.050.000

Програмска 
активност 1102-
0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене

660 Послови становања и заједнице 
некласификоване на другом месту

80. 421000 Стални трошкови 78.000.000 78.000.000

81. 425000 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 2.000.000

Извори финансирања за 
функцију 660

01 Приходи из буџета 80.000.000 80.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660 80.000.000 80.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-0003

01 Приходи из буџета за ПА 80.000.000 80.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0003

80.000.000 80.000.000

Програмска 
активност 1102-
0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
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510 Управљање отпадом

82. 451100 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама Грделица

13.500.000 13.500.000

83. 451100 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама Пијаца

7.000.000 7.000.000

84. 451200 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама

18.000.000 18.000.000

85. 512000 Машине и опрема 16.500.000 16.500.000

Извори финансирања за 
функцију 510

01 Приходи из буџета 55.000.000 55.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510 55.000.000 55.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-0003

01 Приходи из буџета за ПА 55.000.000 55.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0003

55.000.000 55.000.000

Програмска 
активност 1102-
0004

Зоохигијена

540 Заштита биљног и животињског 
света и крај олика

86. 421000 Стални трошкови- одржавање ј 
авних тоалета

1.000.000 1.000.000

87. 424000 Специјализоване услуге 
-Зоохигијенска служба

31.000.000 31.000.000

Извори финансирања за 
функцију 540

01 Приходи из буџета 32.000.000 32.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540. 32.000.000 32.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-0004

01 Приходи из буџета за ПА 32.000.000 32.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0004

32.000.000 32.000.000

Програмска 
активност 1102-
0007

Производња и дистрибуција топлотне енергије

411 Општи економски и комерциј 
ални послови

88. 451100 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама - ЈКП "Топлана"

61.000.000 61.000.000
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Извори финансирања за 
функцију 411

01 Приходи из буџета 61.000.000 61.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 411. 61.000.000 61.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-0007

01 Приходи из буџета за ПА 61.000.000 61.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0007

61.000.000 61.000.000

Програмска 
активност 1102-
0008

Управљање и снабдевање водом за пиће

630 Водоснабдевање

89. 451100 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама ЖП Водовод

3.200.000 3.200.000

90. 451200 Капиталне субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама- ЖП Водовод

9.000.000 9.000.000

Извори финансирања за 
функцију 630

01 Приходи из буџета 12.200.000 12.200.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630. 12.200.000 12.200.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1102-0008

01 Приходи из буџета за ПА 12.200.000 12.200.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1102-0008

12.200.000 12.200.000

Извори финансирања за програм 2

01 Приходи из буџета за ПР 2 403.550.000 403.550.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 403.550.000 403.550.000

ПРОГРАМ 1501 ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска 
активност 1501-
0001

Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

620 Развој заједнице

91. 511000 Зграде и грађевински објекти 
учешће у пројектима

9.000.000 9.000.000

92. 512000 Машине и опрема 6.000.000 6.000.000

Извори финансирања за 
функцију 620

01 Приходи из буџета 15.000.000 15.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620. 15.000.000 15.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1501-0001
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01 Приходи из буџета за ПА 15.000.000 15.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1501-0001

15.000.000 15.000.000

Пројекат 1501-
УП1

Подстицаји запошљавања

490 Економски послови 
некласификовани на другом 
месту

93. 464100 Текуће дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања

18.000.000 18.000.000

Извори финансирања за 
функцију 490

01 Приходи из буџета 18.000.000 18.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490. 18.000.000 18.000.000

Извори финансирања за пројекат 
1501-УП1

01 Приходи из буџета 18.000.000 18.000.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1501-УП1

18.000.000 18.000.000

Пројекат 1501-
УП2

Инсталација система видео надзора - град на длану

490 Економски послови некла-
сификовани на другом месту

94. 512000 Машине и опрема 12.000.000 12.000.000

Извори финансирања за 
функцију 490

01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490. 12.000.000 12.000.000

Извори финансирања за пројекат 
1501-УП2

01 Приходи из буџетаза 1501-УП2 12.000.000 12.000.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1501-УП2

12.000.000 12.000.000

Извори финансирања за програм 3

01 Приходи из буџета за ПР 3 45.000.000 45.000.000

УКУПНО 3А ПРОГРАМ 3 45.000.000 45.000.000

ПРОГРАМ 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат 1502-
УП3

Унапређење верског туризма

840 Верске и остале услуге заједнице

95. 481000 дотације невладиним 
организацијама

5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за 
функцију 840
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01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840. 5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за пројекат 
1502-УП3

01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1502-УПЗ

5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за програм 4

01 Приходи из буџета за ПР 4 5.000.000 5.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4 5.000.000 5.000.000

ПРОГРАМ 0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска 
активност 0101-
0001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

421 Пољопривреда

96. 416000 Накнада за рад скупштинских 
тела, комисија и савета

1.466.000 1.466.000

97. 423000 Услуге по уговору 1.466.000 1.466.000

98. 424000 Специјализоване услуге 35.000.000 35.000.000

99. 425000 Текуће поправке и одржавање - 
ревитализација атарских путева

1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за 
функцију 421

01 Приходи из буџета 29.932.000 29.932.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

9.000.000 9.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421. 38.932.000 38.932.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0101-0001

01 Приходи из буџета за ПА 29.932.000 29.932.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

9.000.000 9.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0101-0001

38.932.000 38.932.000

Извори финансирања за програм 5

01 Приходи из буџета за ПР 5 29.932.000 29.932.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

9.000.000 9.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5 38.932.000 38.932.000

ПРОГРАМ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска 
активност 0401-
0004

Управљање отпадним водама

520 Управљање отпадним водама
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100. 423000 Услуге по уговору (ЦППОВ) 500.000 500.000

101. 511000 Зграде и грађевински објекти 
(ЦППОВ)

50.000.000 50.000.000

Извори финансирања за 
функцију 520

01 Приходи из буџета 10.500.000 10.500.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

40.000.000 40.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520. 50.500.000 50.500.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0401-0004

01 Приходи из буџета ПА 10.500.000 10.500.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

40.000.000 40.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0401-0004

50.500.000 50.500.000

Извори финансирања за програм 6

01 Приходи из буџета за ПР 6 10.500.000 10.500.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

40.000.000 40.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6 50.500.000 50.500.000

ПРОГРАМ 0701 ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска 
активност 0701-
0002

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

451 друмски саобраћај

102. 421000 Стални трошкови -енергетске 
услуге

126.000.000 126.000.000

103. 423000 Услуге по уговору 120.000.000 120.000.000

104. 424000 Специјализоване услуге 4.000.000 4.000.000

105. 425000 Текуће поправке и одржавање 260.500.000 260.500.000

106. 511000 Зграде и грађевински објекти 236.200.000 236.200.000

Извори финансирања за 
функцију 451

01 Приходи из буџета 473.000.000 473.000.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

73.700.000 73.700.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

160.000.000 160.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

40.000.000 40.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 746.700.000 746.700.000
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Извори финансирања за 
програмску активност 0701-0002

01 Приходи из буџета за ПА 473.000.000 473.000.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

73.700.000 73.700.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

160.000.000 160.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

40.000.000 40.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0701-0002

746.700.000 746.700.000

Пројекат 0701-
ДПЗ

Изградња јавног осветљења

640 Улична расвета

107. 511000 Основна средства - зграде и 
грађевински објекти

6.100.000 6.100.000

Извори финансирања за 
функцију 640

01 Приходи из буџета 6.100.000 6.100.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640 6.100.000 6.100.000

Извори финансирања за 0701- 
дПЗ

01 Приходи из буџета за 0701- дПЗ 6.100.000 6.100.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
0701-ДПЗ

6.100.000 6.100.000

Пројекат 0701-
ДП4

Изградња објеката за потребе града

620 Развој заједнице

108. 511000 Основна средства - зграде и 
грађевински објекти

87.400.000 87.400.000

Извори финансирања за 
функцију 620

01 Приходи из буџета 52.400.000 52.400.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

20.000.000 20.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

15.000.000 15.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 87.400.000 87.400.000

Извори финансирања за 0701-
дП4

01 Приходи из буџета за 0701-дП4 52.400.000 52.400.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

20.000.000 20.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

15.000.000 15.000.000
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УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
0701-ДП4

87.400.000 87.400.000

Извори финансирања за програм 7

01 Приходи из буџета за ПР 7 531.500.000 531.500.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

73.700.000 73.700.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

180.000.000 180.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

55.000.000 55.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7 840.200.000 840.200.000

ПРОГРАМ 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Прогрмска 
активност 2002-
0001

Функционисање основних школа

912 Основно образовање

109. 472000 Накнада за социјалну заштиту из 
буџета

6.000.000 6.000.000

463100 Текући трансфери осталим 
нивоима власти

110. -Накнаде у натури 19.000.000 19.000.000

111. - Социјална давања запосленима 2.500.000 2.500.000

112. - Накнаде за запослене 19.000.000 19.000.000

113. - Награде запосленима и остали 
посебни расходи

9.500.000 9.500.000

114. - Стални трошкови 84.000.000 84.000.000

115. - Трошкови путовања 15.000.000 15.000.000

116. - Услуге по уговору 6.800.000 6.800.000

117. Специјализоване услуге 2.000.000 2.000.000

118. - Текуће поправке и одржавање 15.000.000 15.000.000

119. - Материјал 7.200.000 7.200.000

120. - Порези обавезне таксе и казне 2.000.000 2.000.000

121. - Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа

2.500.000 2.500.000

463200 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти

122. Зграде и грађевински објекти 7.000.000 7.000.000

123. Машине и опрема 4.500.000 4.500.000

Извори финансирања за 
функцију 912

01 Приходи из буџета 172.000.000 172.000.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

5.000.000 5.000.000
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13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

25.000.000 25.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912. 202.000.000 202.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 2002-0001

01 Приходи из буџета за 2002-0001 
ПА

172.000.000 172.000.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

5.000.000 5.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

25.000.000 25.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2002-0001

202.000.000 202.000.000

Пројекат 2002-
УП4

Изградња заштитних ограда

912 Основно образовање

124. 511000 Зграде и грађевински објекти 9.000.000 9.000.000

Извори финансирања за 
функцију 912

01 Приходи из буџета 9.000.000 9.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912. 9.000.000 9.000.000

Извори финансирања за пројекат 
2002-УП4

01 Приходи из буџета 9.000.000 9.000.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
2002-УП4

9.000.000 9.000.000

Извори финансирања за програм 
9

01 Приходи из буџета за ПР 9 181.000.000 181.000.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

5.000.000 5.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

25.000.000 25.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9 211.000.000 211.000.000

ПРОГРАМ 2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Програмска 
активност 2003-
0001

Функционисање средњих школа

920 Средње образовање

125. 472000 Накнада за социјалну заштиту из 
буџета

2.500.000 2.500.000

463100 Текући трансфери осталим 
нивома власти

126. - Накнаде у натури 8.500.000 8.500.000

127. - Социјална давања запосленима 500.000 500.000
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128. - Накнаде трошкова за запослене 
(превоз)

13.000.000 13.000.000

129. - Награде запосленима и остали 
посебни расходи

8.000.000 8.000.000

130. - Стални трошкови 51.000.000 51.000.000

131. - Трошкови путовања 1.000.000 1.000.000

132. - Услуге по уговору 2.500.000 2.500.000

133. - Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000

134. - Текуће поправке и одржавање 2.500.000 2.500.000

135. - Материјал 2.500.000 2.500.000

136. - Порези,обавезне таксе и казне 500.000 500.000

136/1 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа

500.000 500.000

463200 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти

137. Зграде и грађевински објекти 11.500.000 11.500.000

138. Машине и опрема 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за 
функцију 920

01 Приходи из буџета 78.500.000 78.500.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

5.000.000 5.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

25.000.000 25.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920. 108.500.000 108.500.000

Извори финансирања за 
програмску активност 2003-0001

01 Приходи из буџета за 2003-0001 
ПА

78.500.000 78.500.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

5.000.000 5.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

25.000.000 25.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2003-0001

108.500.000 108.500.000

Извори финансирања за 
програм 10

01 Приходи из буџета за ПР 10 78.500.000 78.500.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

5.000.000 5.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

25.000.000 25.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10 108.500.000 108.500.000



Страна 879 — Број 12SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA14. јун 2018.

ПРОГРАМ 0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска 
активност 0901-
0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

070 Социјална помоћ угроженом 
становништву, некласификована 
на другом месту

139. 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

19.330.000 19.330.000

- Комесаријат за избеглице 
 2.330.000

- Једнократне помоћи (Центар за 
соц.рад) 9.000.000

Трошкови превоза пратиоцима 
и деци са посебним потребама 
 2.000.000 
- Набавка уџбеника за ученике 
(Центар за соц.рад) 6.000.000

Извори финансирања за 
функцију 070

01 Приходи из буџета 18.000.000 18.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

1.330.000 1.330.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070. 19.330.000 19.330.000

090 Социјална заштита некла-
сификована на другом месту

463100 Текући трансфери осталим 
нивоима власти

140. - Плате, додаци и накнаде 
запослених

29.743.000 29.743.000

141. - Социјални доприноси натерет 
послодавца

5.323.000 5.323.000

142. - Накнада у натури 450.000 450.000

143. - Социјална давања запосленима 300.000 300.000

143/1 - Накнаде за запослене (превоз) 600.000 600.000

144. - Награде запосленима и остали 
посебни расходи

250.000 250.000

145. - Стални трошкови 2.600.000 2.600.000

146. - Услуге по уговору 2.300.000 2.300.000

147. - Специјализоване услуге

148. -Текуће поправке и одржавање 350.000 350.000

149. - Материјал 550.000 550.000

150. Остале текуће дотације и 
трансфери

2.000.000 2.000.000

463200 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти
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151. Машине и опрема 1.000.000 1.000.000

152. Зграде и грађевински објекти 1.200.000 1.200.000

Извори финансирања за 
функцију 090

01 Приходи из буџета 28.666.000 28.666.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

18.000.000 18.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090. 46.666.000 46.666.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-0001

01 Приходи из буџета за ПА 0901-
0001

46.666.000 46.666.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

18.000.000 18.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

1.330.000 1.330.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0001

65.996.000 65.996.000

Програмска 
активност 0901-
0002

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

060 Становање

153. 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

1.000.000 1.000.000

- Прихватилиште за жртве 
насиља (Центар за соц.рад)

154. 481000 дотације невладиним 
организацијама

2.000.000 2.000.000

Извори финансирања за 
функцију 060

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060. 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-0002

01 Приходи из буџета за ПА 0901-
0002

3.000.000 3.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0002

3.000.000 3.000.000

Програмска 
активност 0901-
0003

Дневне услуге у заједници

090 Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту

155. 423000 Услуге по уговору-дневни 
боравак

4.900.000 4.900.000
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463100 Текући трансфери осталим 
нивоима власти

156. - Плате, додаци и накнаде 
запослених

5.850.000 5.850.000

157. - Социјални доприноси на терет 
послодавца

1.000.000 1.000.000

158. - Стални трошкови 1.400.000 1.400.000

159. - Услуге по уговору 1.800.000 1.800.000

160. - Остале текуће дотације и 
трансфери

200.000 200.000

161. 481000 дотације невладиним 
организацијама -
дневне услуге у заједници 
 5.000.000 
Услуга лични пратилац детета 
 2.000.000

7.000.000 7.000.000

Извори финансирања за 
функцију 090

01 Приходи из буџета 18.150.000 18.150.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

4.000.000 4.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090. 22.150.000 22.150.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-0003

01 Приходи из буџета за 0901-0003 
ПА

18.150.000 18.150.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

4.000.000 4.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0003

22.150.000 22.150.000

Програмска 
активност 0901-
0004

Саветодавне - терапијске и социјално-едукативне услуге

090 Социјална заштита некласи-
фикована на другом месту

162. 481000 дотације невладиним 
организацијама

3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-0004

Извори финансирања за 
функцију 090

01 Приходи из буџета 3.000.000 3.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090. 3.000.000 3.000.000

01 Приходи из буџета за 0901-0004 
ПА

3.000.000 3.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0004

3.000.000 3.000.000
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Програмска 
активност 0901-
0005

Подршка реализацији програма Црвеног крста

090 Социјална заштита некла-
сификована на другом месту

163. 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета - Народна кухиња

9.000.000 9.000.000

164. 481000 дотације невладиним 
организацијама - Црвени крст

4.200.000 4.200.000

Извори финансирања за 
функцију 090

01 Приходи из буџета 13.200.000 13.200.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090. 13.200.000 13.200.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-0005

01 Приходи из буџета за ПА 0901-
0005

13.200.000 13.200.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0005

13.200.000 13.200.000

Програмска 
активност 0901-
0006

Подршка деци и породицама са децом

040 Породица и деца

165. 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

12.000.000 12.000.000

- Накнаде за новорођену децу у 
2018. год

Извори финансирања за 
функцију 040

01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040. 12.000.000 12.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-0006

01 Приходи из буџета за ПА 0901-
0006

12.000.000 12.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0006

12.000.000 12.000.000

Програмска 
активност 0901-
0007

Подршка рађању и родитељству

040 Породица и деца

166. 472000 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

5.000.000 5.000.000

- Вантелесна оплодња

Извори финансирања за 
функцију 040
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01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040. 5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-0007

01 Приходи из буџета за ПА 0901-
0007

5.000.000 5.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0007

5.000.000 5.000.000

Програмска 
активност 0901-
0008

Подршка особама са инвалидитетом

010 Болест и инвалидност

167. 423000 Услуге по уговору-Персонални 
асистенти

4.950.000 4.950.000

168. 481000 дотације невладиним 
организацијама

11.000.000 11.000.000

-дотације удружењима особа са 
инвалидитетом

Извори финансирања за 
функцију 010

01 Приходи из буџета 15.950.000 15.950.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010. 15.950.000 15.950.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0901-0008

01 Приходи из буџета за ПА 0901-
0008

15.950.000 15.950.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0901-0008

15.950.000 15.950.000

01 Приходи из буџета за ПР 11 116.966.000 116.966.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

22.000.000 22.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

1.330.000 1.330.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11 140.296.000 140.296.000

ПРОГРАМ 1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмска 
активност 1801-
0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите

721 Опште медицинске услуге

169. 464100 Текуће дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања

20.000.000 20.000.000

Извори финансирања за 
функцију 721

01 Приходи из буџета 20.000.000 20.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721 20.000.000 20.000.000
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Извори финансирања за 
програмску активност 1801-0001

01 Приходи из буџета за ПА1801-
0001

20.000.000 20.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1801-0001

20.000.000 20.000.000

Програмска 
активност 1801-
0002

Мртвозорство

721 Опште медицинске услуге

170. 424000 Специјализоване услуге - 
Мртвозорство

4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за 
функцију 721

01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721 4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1801-0002

01 Приходи из буџета за 1801-0002 
ПА

4.000.000 4.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1801-0002

4.000.000 4.000.000

Извори финансирања за програм 
12

01 Приходи из буџета за ПР 12 24.000.000 24.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12 24.000.000 24.000.000

ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска 
активност 1201-
0002

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

820 Услуге културе

171. 481000 Дотације организацијама и 
удружењима

9.000.000 9.000.000

171/1 451100 Текуће субвенције јавним нефи-
нансијским предузећима и орга-
низацијама -Центар за еко но мику 
домаћинства- у ли кви да цији

2.050.000 2.050.000

Извори финансирања за 
функцију 820

01 Приходи из буџета 11.050.000 11.050.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820. 11.050.000 11.050.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1201-0002

01 Приходи из буџета за 1201-0002 
ПА

11.050.000 11.050.000
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УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1201-0002

11.050.000 11.050.000

Програмска 
активност 1201-
0004

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

830 Услуге емитовање и штампања

172. 451100 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима 
и организацијама -ЈП Радио у 
ликвидацији

12.100.000 12.100.000

Извори финансирања за 
функцију 830

01 Приходи из буџета 12.100.000 12.100.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830. 12.100.000 12.100.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1201-0004

01 Приходи из буџета за 1201-0004 
ПА

12.100.000 12.100.000

УКУПНО 3А ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1201-0004

12.100.000 12.100.000

Извори финансирања за програм 
13

01 Приходи из буџета за ПР 13 23.150.000 23.150.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13 23.150.000 23.150.000

ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска 
активност 1301-
0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

810 Услуге рекреације и спорта

173. 481000 дотациј е спортским и 
омладинским организацијама - 
клубовима

55.000.000 55.000.000

Извори финансирања за 
функцију 810.

01 Приходи из буџета 55.000.000 55.000.000

-УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 
810.

55.000.000 55.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1301-0001

01 Приходи из буџета за ПА 1301-
0001

55.000.000 55.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1301-0001

55.000.000 55.000.000
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Пројекат 1301-
УП5

Побољшање услова за бављење спортом

810 Услуге рекреације и спорта

174. 511000 Зграде и грађевински објекти 22.000.000 22.000.000

Извори финансирања за 
функцију 810

01 Приходи из буџета 22.000.000 22.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810. 22.000.000 22.000.000

Извори финансирања за пројекат 
1301-УП 5

01 Приходи из буџета 22.000.000 22.000.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1301-УП5

22.000.000 22.000.000

Програмска 
активност 1301-
0005

Спровођење омладинске политике- Канцеларија за младе

150 Опште јавне услуге - 
истраживања и развој

175. 423000 Услуге по уговору 3.644.000 3.644.000

176. 426000 Материјал 550.000 550.000

177. 472000 Накнада за социјалну заштиту из 
буџета

17.000.000 17.000.000

178. 481000 дотације невладиним 
организацијама

2.140.000 2.140.000

179. 512000 Машине и опрема 200.000 200.000

Извори финансирања за 
функцију 150

01 Приходи из буџета 23.534.000 23.534.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150. 23.534.000 23.534.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1301-0005

01 Приходи из буџета 23.534.000 23.534.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1301-0005

23.534.000 23.534.000

Извори финансирања за програм 
14

01 Приходи из буџета за ПР 14 100.534.000 100.534.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14 100.534.000 100.534.000

ПРОГРАМ 0501 ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 
ЕНЕРГИЈЕ

Пројекат 0501-
УП6

Улагање у објекте јавне намене

620 Развој заједнице
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180. 511000 Зграде и грађевински објекти 
-Улагање у објекте јавне намене

37.000.000 37.000.000

Извори финансирања за 
функцију 620

01 Приходи из буџета 18.000.000 18.000.000

07 Транфери од других нивоа 
власти

19.000.000 19.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620. 37.000.000 37.000.000

Извори финансирања за пројекат 
0501-УП 6

01 Приходи из буџета 18.000.000 18.000.000

07 Транфери од других нивоа 
власти

19.000.000 19.000.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
0501-УП6

37.000.000 37.000.000

Пројекат 0501-
УП7

Фотонапонска електрана

436 Остале енергије

181. 511000 Зграде и грађевински објекти 24.000.000 24.000.000

Извори финансирања за 
функцију 436

01 Приходи из буџета 24.000.000 24.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 436. 24.000.000 24.000.000

Извори финансирања за пројекат 
0501-УП7

01 Приходи из буџета 24.000.000 24.000.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
0501-УП7

24.000.000 24.000.000

Извори финансирања за програм 
17

01 Приходи из буџета за ПР 17 42.000.000 42.000.000

07 Транфери од других нивоа 
власти

19.000.000 19.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17 61.000.000 61.000.000

1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска 
активност 0602-
0002

Функционисање месних заједница

160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту
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182. 421000 Стални трошкови 3.700.000 3.700.000

183. 423000 Услуге по уговору 100.000 100.000

184. 425000 Текуће поправке и одржавање 19.300.000 19.300.000

185. 426000 Материјал 1.500.000 1.500.000

186. 483000 Новчане казне и пенали по реш.
судова

1.800.000 1.800.000

187. 513000 Остале некретнине и опрема - 6.600.000 6.600.000

Извори финансирања за 
функцију 160

01 Приходи из буџета 33.000.000 33.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 33.000.000 33.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0602-0002

01 Приходи из буџета за ПА 33.000.000 33.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0602-0002

33.000.000 33.000.000

Извори финансирања за програм 
15

01 Приходи из буџета за ПР 15 33.000.000 33.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 33.000.000 33.000.000

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 1. 33.000.000 33.000.000

2 ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ПРОГРАМ 0101 ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска 
акти вност 0101-
0002

Мере подршке руралном развоју

421 Пољопривреда

188. 423000 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000

189. 451100 Текуће субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и 
организацијама

24.000.000 24.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0101-0002

01 Приходи из буџета за ПА 25.000.000 25.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0101-0002

25.000.000 25.000.000

Извори финансирања за 
функцију 421

01 Приходи из буџета 25.000.000 25.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 25.000.000 25.000.000
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Извори финансирања за програм 
5

01 Приходи из буџета за ПР 5 25.000.000 25.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5 25.000.000 25.000.000

УКУПНО ГЈ1АВА 2. 25.000.000 25.000.000

3 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОГРАМ 0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска 
активност 0401-
0001

Управљање заштитом животне средине

560 Заштита животне средине 
неквалификована на другом 
месту

189/1 421000 Стални трошкови - Пор Вернер 
Вебер

80.000.000 80.000.000

190. 424000 Специјализоване услуге 18.000.000 18.000.000

Извори финансирања за 
функцију 560

01 Приходи из буџета 98.000.000 98.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560 98.000.000 98.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 0401-0001

01 Приходи из буџета за ПА 98.000.000 98.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 0401-0001

98.000.000 98.000.000

Извори финансирања за програм 
6

01 Приходи из буџета за ПР 6 98.000.000 98.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6 98.000.000 98.000.000

УКУПНО ГЛАВА 3. 98.000.000 98.000.000

4 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛЕСКОВАЦ

ПРОГРАМ 1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска 
активност 1502-
0001

Управљање развојем туризма

473 Туризам

191. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

28.900.000 28.900.000

192. 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца

4.800.000 4.800.000

193. 414000 Социјална давања запосленима 300.000 300.000
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194. 415000 Накнаде трошкова за запослене 700.000 700.000

195. 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи

300.000 300.000

196. 421000 Стални трошкови 3.200.000 3.200.000

197. 422000 Трошкови путовања 1.400.000 1.400.000

198. 423000 Услуге по уговору 500.000 500.000

199. 424000 Специјализоване услуге 100.000 100.000

200. 425000 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000

201. 426000 Материјал 535.000 535.000

202. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

2.600.000 2.600.000

203. 482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000 100.000

204. 483000 Новчане казне и пенали по реш.
судова

100.000 100.000

205. 485000 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа

2.000.000 2.000.000

206. 512000 Машине и опрема 400.000 400.000

Извори финансирања за 
функцију 473

01 Приходи из буџета 46.135.000 46.135.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 46.135.000 46.135.000

Извори финансирања за ПА 
1502-0001

01 Приходи из буџета за ПА 1502-
0001

46.135.000 46.135.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1502-0001

46.135.000 46.135.000

Програмска 
активност 1502-
0002

Промоција туристичке понуде

473 Туризам

207. 421000 Стални трошкови 100.000 100.000

208. 423000 Услуге по уговору 9.475.000 9.475.000

Извори финансирања за 
функцију 473

01 Приходи из буџета 9.575.000 9.575.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 9.575.000 9.575.000

Извори финансирања за ПА 
1502-0002
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01 Приходи из буџета за ПА 1502-
0002

9.575.000 9.575.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1502-0002

9.575.000 9.575.000

Пројекат 1502-
ТП1

Карневал Лесковац

473 Туризам

209. 423000 Услуге по уговору 4.500.000 4.500.000

210. 426000 Материјал 150.000 150.000

211. 512000 Машине и опрема 200.000 200.000

Извори финансирања за 
функцију 473

01 Приходи из буџета 4.850.000 4.850.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 4.850.000 4.850.000

Извори финансирања за пројекат 
1502-ТП1

01 Приходи из буџетаза 1502-ТП1 4.850.000 4.850.000

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1502-ТП1

4.850.000 4.850.000

Пројекат 1502-
ТП2

Роштиљијада

473 Туризам

212. 421000 Стални трошкови 1.600.000 1.600.000

213. 423000 Услуге по уговору 11.600.000 11.600.000

214. 424000 Специјализоване услуге 200.000 200.000

215. 425000 Текуће поправке и одржавање 300.000 300.000

216. 426000 Материјал 100.000 100.000

217. 512000 Машине и опрема 200.000 200.000

Извори финансирања за 
функцију 473.

01 Приходи из буџета 11.000.000 11.000.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

3.000.000 3.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 14.000.000 14.000.000

Извори финансирања за 1502-
ТП2

01 Приходи из буџета за 1502-ТП2 11.000.000 11.000.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

3.000.000 3.000.000
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УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 
1502-ТП2

14.000.000 14.000.000

Извори финансирања за програм 
4.

01 Приходи из буџета за програм 4 71.560.000 71.560.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

3.000.000 3.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. 74.560.000 74.560.000

УКУПНО ГЛАВА 4. 74.560.000 74.560.000

5 УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

ПРОГРАМ 1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска 
активност 1201-
0001

Функционисање локалних установа културе

820 Услуге културе - индиректни 
корисници

218. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

196.000.000 196.000.000

219. 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца

32.100.000 32.100.000

220. 413000 Накнада у натури 1.600.000 100.000 1.700.000

221. 414000 Социјална давања запосленима 9.400.000 9.400.000

222. 415000 Накнаде трошкова за запослене 
(превоз)

6.000.000 600.000 6.600.000

223. 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи

4.000.000 16.000 4.016.000

224. 421000 Стални трошкови 27.000.000 1.360.000 28.360.000

225. 422000 Трошкови путовања 2.000.000 1.200.000 3.200.000

226. 423000 Услуге по уговору 17.000.000 5.272.000 22.272.000

227. 424000 Специјализоване услуге 9.000.000 1.750.000 10.750.000

228. 425000 Текуће поправке и одржавање 4.000.000 1.185.000 5.185.000

229. 426000 Материјал 8.000.000 1.405.000 9.405.000

230. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

14.400.000 14.400.000

231. 482000 Порези, обавезне таксе и казне 2.000.000 580.000 2.580.000

232. 483000 Новчане казне и пенали по 
решењу суд.

2.000.000 2.000.000

233. 511000 Зграде и грађевински објекти 7.000.000 7.000.000

234. 512000 Машине и опрема 5.500.000 810.000 6.310.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1201-0001
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01 Приходи из буџетаза 1201-0001 
ПА

282.247.000 282.247.000

04 Сопствени приходи 14.278.000 14.278.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

11.083.000 11.083.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

53.670.000 53.670.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1201-0001

347.000.000 14.278.000 361.278.000

Извори финансирања за 
функцију 820.

01 Приходи из буџета 282.247.000 282.247.000

04 Сопствени приходи 14.278.000 14.278.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

11.083.000 11.083.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

53.670.000 53.670.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820. 347.000.000 14.278.000 361.278.000

Извори финансирања за програм 
13

01 Приходи из буџета за ПР 13 282.247.000 282.247.000

04 Сопствени приходи 14.278.000 14.278.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

11.083.000 11.083.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

53.670.000 53.670.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13 347.000.000 14.278.000 361.278.000

УКУПНО ГЛАВА 5. 347.000.000 14.278.000 361.278.000

6 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ИВУКИЦА МИТРОВИЋ"

ПРОГРАМ 2001 ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска 
активност 2001-
0001

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

911 Предшколско образовање

235. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

211.300.000 211.300.000

236. 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца

36.900.000 36.900.000

237. 413000 Накнада у натури 2.300.000 2.300.000

238. 414000 Социјална давања запосленима 1.400.000 1.400.000

239. 415000 Накнаде трошкова за запослене 3.600.000 3.600.000



Страна 894 — Број 12 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 14. јун 2018.

240. 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи

1.300.000 1.200.000 2.500.000

241. 421000 Стални трошкови 12.840.000 19.531.000 32.371.000

242. 422000 Трошкови путовања 1.566.000 1.566.000

243. 423000 Услуге по уговору 3.606.000 3.606.000

244. 424000 Специјализоване услуге 300.000 1.750.000 2.050.000

245. 425000 Текуће поправке и одржавање 600.000 2.484.000 3.084.000

246. 426000 Материјал 9.040.000 39.293.000 48.333.000

247. 444000 Отплата камата и пратећи 
трошкови задуживања

5.000 5.000

248. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

500.000 500.000

249. 482000 Порези, обавезне таксе и казне 750.000 750.000

250. 483000 Новчане казне и пенали по 
решењу судова

300.000 300.000

251. 512000 Машине и опрема 920.000 5.640.000 6.560.000

Извори финансирања за 
функцију 911.

01 Приходи из буџета 232.200.000 232.200.000

04 Сопствени приходи 83.925.000 83.925.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

41.000.000 41.000.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911. 273.200.000 83.925.000 357.125.000

Извори финансирања за 
програмску активност 2001-0001

01 Приходи из буџета за 2001-
0001ПА

232.200.000 232.200.000

04 Сопствени приходи 83.925.000 83.925.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

41.000.000 41.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2001-0001

273.200.000 83.925.000 357.125.000

Извори финансирања за програм 
8

01 Приходи из буџета за ПР 8 232.200.000 232.200.000

04 Сопствени приходи 83.925.000 83.925.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

41.000.000 41.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8 273.200.000 83.925.000 357.125.000

УКУПНО ГЛАВА6. 273.200.000 83.925.000 357.125.000
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7 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

ПРОГРАМ 2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Програмска 
активност 2002-
0001

Функционисање основних школа

950 Образовање које није 
дефинисано нивоом

252. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

10.800.000 10.800.000

253. 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца

1.900.000 1.900.000

254. 413000 Накнаде у натури 400.000 400.000

255. 414000 Социјална давања запосленима 190.000 190.000

256. 415000 Накнада трошкова за запослене 110.000 110.000

257. 421000 Стални трошкови 1.000.000 600.000 1.600.000

258. 422000 Трошкови путовања 100.000 100.000

259. 423000 Услуге по уговору 1.450.000 1.450.000

260. 424000 Специјализоване услуге 1.700.000 1.700.000

261. 425000 Текуће поправке и одржавање 400.000 400.000

262. 426000 Материјал 520.000 520.000

263. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

1.100.000 1.100.000

264. 482000 Порези обавезне таксе и казне 100.000 100.000

265. 485000 Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране 
државних органа

800.000 100.000 900.000

266. 512000 Машине и опрема 200.000 200.000

Извори финансирања за 
функцију 950

01 Приходи из буџета 16.300.000 16.300.000

04 Сопствени приходи 5.170.000 5.170.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 950. 16.300.000 5.170.000 21.470.000

Извори финансирања за 
програмску активност 2002-0001

01 Приходи из буџета за ПА 16.300.000 16.300.000

04 Сопствени приходи 5.170.000 5.170.000

УКУПНО 3А ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 2002-0001

16.300.000 5.170.000 21.470.000

Извори финансирања за програм 
9
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01 Приходи из буџета за ПР 9 16.300.000 16.300.000

04 Сопствени приходи 5.170.000 5.170.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9 16.300.000 5.170.000 21.470.000

УКУПНО ГЛАВА 7. 16.300.000 5.170.000 21.470.000

8 УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СРЦ ДУБОЧИЦА

ПРОГРАМ 1301 ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска 
активност 1301-
0004

Функционисање локалних спортских установа

810 Услуге рекреације и спорта

267. 411000 Плате, додаци и накнаде 
запослених

73.400.000 73.400.000

268. 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца

11.200.000 11.200.000

269. 414000 Социјална давања запосленима 500.000 500.000

270. 415000 Накнаде трошкова за запослене 
(превоз)

2.000.000 2.000.000

271. 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи

1.200.000 1.200.000

272. 421000 Стални трошкови 12.490.000 450.000 12.940.000

273. 422000 Трошкови путовања 100.000 100.000

274. 423000 Услуге по уговору 1.040.000 1.040.000

275. 424000 Специјализоване услуге 760.000 760.000

276. 425000 Текуће поправке и одржавање 3.000.000 3.000.000

277. 426000 Материјал 1.290.000 1.290.000

278. 431000 Амортизација некретнине и 
опреме

1.730.000 1.730.000

279. 465100 Остале текуће дотације и 
трансфери

6.400.000 6.400.000

280. 483000 Новчане казне и пенали по 
решењу судова

5.000.000 5.000.000

Извори финансирања за 
програмску активност 1301-0004

01 Приходи из буџетаза 1301-0004 76.809.000 76.809.000

04 Сопствени приходи 5.370.000 5.370.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

38.381.000 38.381.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ 
АКТИВНОСТ 1301-0004

115.190.000 5.370.000 120.560.000

Извори финансирања за 
функцију 810.
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01 Приходи из буџета 76.809.000 76.809.000

04 Сопствени приходи 5.370.000 5.370.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

38.381.000 38.381.000

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810. 115.190.000 5.370.000 120.560.000

Извори финансирања за програм 
14

01 Приходи из буџета за ПР 14 76.809.000 76.809.000

04 Сопствени приходи 5.370.000 5.370.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

38.381.000 38.381.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14 115.190.000 5.370.000 120.560.000

УКУПНО ГЛАВА 8. 115.190.000 5.370.000 120.560.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. 4.211.662.000 108.743.000 4.320.405.000

Извори финансирања за 
Укупне расходе и издатке

01 Приходи из буџета 3.582.473.000 3.582.473.000

04 Сопствени приходи 108.743.000 108.743.000

07 Трансфери од других нивоа 
власти

178.783.000 178.783.000

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

225.000.000 225.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

298.381.000 298.381.000

УКУПНИ РАСХОДИ 
ИИЗДАЦИ

4.284.637.000 108.743.000 4.393.380.000

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

Иза члана 35. Одлуке о буџету града Лесковца за 2018. 
годину, додаје се члан 35а, који гласи:

Члан 35а

На основу Уговора о обављању комуналне делатности 
између града Лесковца и Porr - Werner & Weber д.о.о Ниш 
од 22.08.2006. године и анекса Ш Уговора о обављању 
комуналне делатности број 726/2010-4 од 28.04.2010.
године, а на основу члана 2. 3. и 4. Анекса уговора, град 
преузима обавезу измирења финансијских обавеза на 
име збрињавања специфичног отпада - кабастог, дела 
баштенског и дела грађевинског отпада.
Средства за ову намену обезбедиће се из наменског 

прихода - Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине и из других прихода буџета града.

Члан 11.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и обја-
вити у "Службеном гласнику града Лесковца".

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја вљи-
вања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. ј уна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић
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330.
На основу члана 2. 4. и 13. Закона о комуналним дела-
тностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), члана 
39. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 
65/13, 13/16 и 98/16 - Одлука УС) и члана 25. Статута 
гра да Лесковца ("Сл.гласник града Лесковца", бр.12/08, 
7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града 
Ле сковца на 22. седници одржаној 13. јуна 2018. године, 
донела је:

ОДЛУКУ

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком прописују се услови и начин орга-
ни зовања и обављања комуналних делатности упра-
вљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на 
површинама јавне намене на територији града Ле-
сковца, као делатности од општег интереса.

Члан 2.

Управљање комуналним отпадом је сакупљање ко-
му налног отпада, његово одвожење, третман и бе-
збедно одлагање укључујући управљање, одржава-
ње, санирање и затварање депонија, као и селе кци ја 
секундарних сировина и одржавање, њихово скла-
диштење и третман.
Одржавање чистоће на површинама јавне намене је чи-
шћење и прање асфалтираних бетонских по пло ча них 
и других површина јавне намене, прику пљање и одво-
жење комуналног отпада са тих повр шина, одр жа вање 
и пражњење посуда за отпатке са тих по вршина, као и 
одржавање јавних чесми, буна ра, фо нтана, купалишта, 
плажа и тоалета као комуна лних објеката.

Члан 3.

Комуналне делатности наведене у члану 2. ове Одлу-
ке могу обављати: јавно предузеће, привредно дру-
штво, предузетник или други привредни субјект (у 
даљем тексту: вршилац комуналне делатности).

Члан 4.

Корисници услуга у смислу ове Одлуке су: грађани, 
пра вна лица и предузетници, као и власници или 

закупци станова, стамбених, стамбено- пословних, 
пословних објеката, других посебних делова зграда 
или просторија (у даљем тексту: корисници услуга) 
са територије града Лесковца. 

II ОБАВЕЗЕ ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 5.

Вршилац комуналне делатности дужан је да орга-
низује свој рад и пословање на начин којим се обе-
збе ђује:

1. Трајно и несметано пружање комуналних услуга 
корисницима под условима и на начин уређен Зако-
ном, прописима и стандардима донетим на основу 
Закона;

2. Прописани или уговорени обим и квалитет ко-
муналних услуга који подразумева тачност у погледу 
рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здра-
вствену и хигијенску исправност у складу са по зи-
тивним прописима;

3. Развој и унапређење квалитета и врсте кому налних 
услуга, као и унапређење организације и ефи касности 
рада;

Члан 6.
Вршилац комуналне делатности коме су поверени по-
једини послови из оквира комуналних делатности на-
ведених у члану 2. ове Одлуке дужан је да донесе про-
грам обављања ових комуналних делатности.
Програм из става 1. овог члана доноси се до 1. децембра 
текуће године за наредну годину.
Сагласност на програм из става 1. овог члана даје Ску-
пштина града Лесковца.
Програм обављања комуналне делатности нарочито 
садржи: време и начин и обављања комуналне дела тно-
сти, динамику и техничко-технолошке услове за ње но 
извр шење.
Вршилац комуналне делатности дужан је да Градској 
управи града Лесковца, Одељењу за комунално - ста-
мбе не послове, саобраћај и инфраструктуру и Оде ље-
њу за инспекцијске послове достави донети програм 
обављања комуналне делатности, најкасније до 15. де-
це мбра текуће године за наредну годину.

Члан 7.
Вршиоци комуналних делатности дужни су да Гра-
дској управи и Скупштини града Лесковца достављају 
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годишњи извештај о пословању са финансијским 

изве штајем.

Ради провере навода из годишњег финансијског изве-

штаја о пословању вршиоца комуналне делатности град 

Лесковац је овлашћен да преко надлежних органа врши 

непосредан увид у документацију везану за пословање 

вршиоца комуналне делатности, а који се односи на 

извр шење поверене комуналне делатности.

Град Лесковац је овлашћен да затражи извештај не-

зависног овлашћеног ревизора који поседује осигурање 

од професионалне одговорности ради сагледавања по-

словања вршиоца комуналне делатности која се односи 

на извршавање поверене комуналне делатности.

Члан 8.

Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима 

јавног информисања или на други погодан начин 

обавести кориснике комуналних услуга о планираним 

или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати, 

или могу настати у пружању комуналних услуга, на-

јкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих 

услуга.

У случају наступања непланираних или неочекиваних 

поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга, 

односно обављању комуналне делатности, вршилац 

комуналне делатности дужан је да одмах о томе обавести 

надлежни орган Града и да истовремено предузме мере 

за отклањање узрока поремећаја.

Уколико вршилац комуналне делатности то не учини 

надлежни орган Града има право да предузме мере за 

хитну заштиту комуналних објеката и друге имови не 

која је угрожена на терет вршиоца комуналне дела тно-

сти.

III ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА  

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 9.

Корисник комуналне услуге у обавези је да користи 

комуналну услугу на начин прописан овом Одлуком 

којим се не ометају други корисници и не угрожава 

животна средина и којим се не угрожавају објекти и 

опрема, који су у функцији обављања одређене ко му-

налне делатности.

IV УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Члан 10.

Отпад је свака материја или предмет који корисник 
услуге одбацује, намерава или је неопходно да одба-
ци, у складу са законом, осим опасног отпада, и то:

1. Комунални отпад (кућни отпад);
2. Комерцијални отпад;
3. Индустријски отпад.

Члан 11.

Комунални отпад у смислу ове Одлуке, јесте отпад из 
домаћинства (кућни отпад), као и други отпад који је 
због своје природе или састава сличан отпаду из до ма-
ћинства.
Комерцијални отпад јесте отпад који настаје у преду-
зећима, установама и другим институцијама које се у 
целини или делимично баве трговином, услугама, ка-
нцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или 
за бавом, осим отпада из домаћинства и индустријског 
отпада. 
Индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије 
или са локације на којој се налази индустрија, осим 
јаловине и пратећих минералних сировина из рудника 
и каменолома.
Овај отпад може бити: 1) инертни; 2) неопасан; 3) опа-
сан.
Инертни отпад јесте отпад који није подложан било 
којим физичким, хемијским или биолошким променама, 
не раствара се, не сагорева или на други начин физички 
или хемијски реагује, није биолошки разградив или не 
утиче неповољно на друге материје са којима долази 
у контакт на начин који може да доведе до повећања 
загађења животне средине или угрози здравље људи, 
а укупно излуживање и садржај загађујућих материја 
у отпаду и екотоксичност излужених материја несмеју 
би ти значајни, а посебно не смеју да угрожавају ква-
литет површинских и/или подземних вода.
Неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике 
опасног отпада.
Опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, са-
ставу или концентрацији опасних материја може проу-
зроковати опасност по животну средину и здра вље 
љу ди и има најмање једну од опасних карактеристика 
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утврђених посебним прописима, укључујући и амба-
лажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован.

Члан 12.

На депонију неопасног отпада одлаже се:
1) комунални отпад;
2) инертан индустријски отпад;
3) неопасан отпад било ког порекла који задовољава 

граничне вредности
параметара за одлагање неопасног отпада;
4) неопасан отпад од грађења и рушења који не 

садржи опасне материје, а који је по свом саставу 
сличан комуналном отпаду.
Локација за уређење простора депоније неопасног отпа-
да, одређује се у складу са урбанистичким плано вима и 
мора бити одређена, уређена и опремљена у складу са 
критеријумима утврђеним посебним пропи сима.

Члан 13.

На депонији је забрањено одлагање:
1) течног отпада;
2) отпада који у депонијским условима може 

експло дирати, оксидисати, који је запаљив и који има 
остале карактеристике које га чине опасним у складу 
са посебним прописом којим се уређују категорије, 
испитивање и класификација отпада; 

3) опасног медицинског и ветеринарског отпада 
који настаје у медицинским или ветеринарским уста-
но вама, а који има својства инфективног, у складу са 
посебним прописом;

4) отпадних батерија и акумулатора;
5) отпадних уља;
6) отпадних гума;
7) отпада од електричних и електронских прои-

звода;
8) отпадних флуоресцентних цеви које садрже жи-

ву;
9) отпада који садржи ГТЦБ;
10) отпадних возила;
11) термички необрађених отпада који настају у 

установама у којима се обавља здравствена заштита;
12) боца под притиском;
13) одвојено сакупљених фракција отпада - секу-

ндарних сировина;
14) сваког другог отпада чије одлагање није дозво-

љено, у складу са посебним прописом и који не 
задовољава критеријуме за прихватање отпада про-
пи саним Законом и подзаконским актима који ре-
гулишу ову материју.

Члан 14.

Предузећа, предузетници и други привредни субјекти 
код којих настају отпаци који имају својства опасних 
материја дужни су да поступају у складу са посебним 
прописима о њиховом сакупљању и складиштењу.
Посебни токови отпада

Члан 15.

Корисници услуга, у смислу ове Одлуке, дужни су да 
категорије из комуналног отпада које према законским 
одредбама спадају у посебне токове отпада предају на 
место за скупљање посебних токова отпада пореклом 
из комуналног отпада или овлашћеном оператеру за 
управљање отпадом на начин прописан Законом који 
регулише ову материју.

Члан 16.

За одвожење кућног отпада корисници комуналне услу-
ге користе услуге јавног предузећа, привредног дру-
штва, предузетника или другог привредног субјекта 
коме су, у складу са Законом и посебном Одлуком, по ве-
рени ти послови и овај отпад не смеју спаљивати, уни-
штавати, закопавати, или одлагати на местима која нису 
одређена као регистроване комуналне депоније.
Одвожење кућног отпада обавља се према годишњем 
Програму који доноси вршилац комуналне делатно-
сти, у једнаким временским размацима, најмање 
једном недељно. 
По потреби кућни отпад се може одвозити и више 
пута недељно.
Кућни отпад се одвози дању.
Одвожење кућног отпада из центра града може се 
вршити и ноћу, у складу са Програмом.

Члан 17.

Корисници услуга кућни отпад одлажу у посуде за 
сакупљање отпада.
Посуда за сакупљање отпада у смислу ове Одлуке је 
корпа, контејнер, канта и врећа за сакупљање отпада 
(у даљем тексту: посуда).
Планом о постављању посуда за сакупљање отпада на 
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површинама јавне намене који доноси ЈП "Урбанизам 
и изградња Лесковац" одређује се: број, врста, место, 
капацитет и технички услови за постављање посуда 
уз прибављено мишљење вршиоца комуналне дела-
тности.
Изузетно од претходног става за подручја која нису 
обухваћена планом за постављање посуда, место за 
постављање посуда и њихово обележавање одређује 
надлежно одељење Градске управе у сарадњи са Са-
ветом месне заједнице.
У случајевима када се посуде за сакупљање отпада 
постављају на површинама јавне намене, односно у 
објектима који су посебним прописима и другим актима 
у режиму заштите као културно добро, историјско или 
градитељско наслеђе обавезно се прибавља мишљење 
надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Вршилац комуналне делатности дужан је да на 
адекватни начин уреди простор (плато) за постављање 
по суда за сакупљање отпада у складу са важећим 
пла нским документом. Уколико вршилац комуналне 
делатности не поступи у складу са напред наведеним, 
комунални инспектор наложиће ће Решењем истом 
да изврши постављање посуда и уређење простора за 
постављање посуда.
Посуде за сакупљање отпада не смеју се померати са 
места која су одређена Планом из става 3. овог члана или 
одређена актом надлежног Одељења Градске управе.

Члан 18.

У посудама је забрањено палити отпад, одлагати жар, 
сипати воду и другу течност, запаљиве, штетне и опасне 
материје, као и одлагати отпатке који не спадају у кућни 
отпад, односно, ненаменско коришћење посуда.

Члан 19.

При одвожењу кућног отпада вршилац комуналне де-
латности је дужан да води рачуна да се кућни отпад 
не расипа, не подиже прашина и не ствара прекомерна 
бука, као и да се не оштећују посуде за сакупљање 
отпада, просторије и површине на којима се оне налазе 
или кроз које се отпад износи, као и да се расути отпад 
одмах покупи и уклони. 
После изношења отпада просторије у згради и улични 
простор испред зграде као и место предвиђено за по-
стављање посуда морају се очистити, а посуде за отпад 
вратити на за то одређена места.

Члан 20.

Корисницима услуга који не поседују адекватне посуде 
за сакупљање отпада, као и чије су посуде дотрајале 
или неисправне, и у њима се не може сакупљати отпад 
кому нални инспектор наложиће решењем поправку, 
одно сно набавку адекватне посуде за сакупљање 
отпада. Уколико корисник услуге не поступи по реше-
њу комуналног инспектора, овластиће се вршилац ко-
муналне делатности да изврши набавку посуде на терет 
власника.
Ко рисници услуга, власници, односно инвеститори 
изградње стамбених, пословно-стамбених, пословних 
и других објеката, дужни су да у току извођења радова 
набаве одговарајуће посуде за сакупљање комуналног 
отпада у броју и типу који одреди вршилац комуналне 
делатности и одреде локацију за постављање посуда.
Уколико корисник услуге не поступи у складу са ставом 
2. овог члана комунални инспектор наложиће решењем 
набавку адекватне посуде за сакупљање
отпада.
Нови корисник услуге дужан је да набави одређени број 
посуда за сакупљање отпада и да обезбеди простор за 
смештај комуналног отпада пре почетка коришћења 
ста мбеног објекта, односно пре почетка обављања дела-
тности у пословном објекту.
Нови корисник услуга дужан је да, ради увођења у 
евиденцију, достави вршиоцу комуналне делатности све 
податке који су неопходни за извршавање и утврђивање 
цене услуге одвожење смећа.

Члан 21.

Послове управљања депонијом, њено одржавање и 
затварање обавља вршилац комуналне делатности коме 
је поверено обављање ове делатности.
Вршилац комуналне делатности који управља депо-
нијом дужан је да из отпада на депонијама које се до-
вози у складу са одредбама ове одлуке, издваја кори сне 
отпатке у складу са посебним прописима о прику пљању 
и коришћењу отпада.
На депонији отпада морају се поставити инсталације 
за прање возила за одношење отпада и свако возило се 
мора опрати после пражњења.

Члан 22.
Отпад од грађења и рушења јесте отпад који на-
ста је у току обављања грађевинских радова на гра-
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дили штима или припремних радова који претходе 
грађењу објеката, као и отпад настао услед рушења 
или реконструкције објеката, а обухвата неопасан и 
опасан отпад од грађења и рушења, и то: 

-неопасан отпад од грађења и рушења који не 
са држи опасне материје, а који је по свом саставу 
сличан комуналном отпаду (рециклабилан, инертан 
и др ),

-опасан отпад од грађења и рушења који захтева 
посебно поступање, односно који има једну или 
више опасних карактеристика које га чине опасним 
отпадом (отпад који садржи азбест, отпад са високим 
садржајем тешких метала и др.) на које се примењују 
посебни прописи;

Члан 23.

Произвођач грађевинског отпада дужан је да складишти 
отпад на начин који има минимални негативни утицај 
на здравље људи и животну средину.
Произвођач овакве врсте отпада одговоран је за све тро-
шкове управљања отпадом.
Произвођач је дужан да изврши одвајање опасног гра-
ђевинског отпада. Трошкове одлагања сноси прои зво ђач 
(власник) који непосредно предаје отпад на ру ковање 
овлашћеном оператеру за управљање ова квом врстом 
отпада на начин предвиђен Законом који регулише ову 
материју.
Градска управа града Лесковца, Одељење за комунално 
- стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру може 
за потребе насипања, односно, нивелисања површина 
у јавном коришћењу и осталих површина одредити да 
се земља која се ископа са одређених градилишта не 
истовара на депонију, већ на површину која се насипа, 
односно нивелише.

Члан 24.

Кабастим отпадом се сматрају сви отпаци који настају у 
становима, пословним просторијама, стамбеним и по-
словним зградама и заједничким просторијама посло-
вних и стамбених зграда који се по својој величини, 
количини и саставу не сматрају кућним отпадом, а 
нарочито дотрајали апарати из кућног домаћинства, 
намештај, делови санитарне опреме, уређаји и сл.
Кабасти отпад одвози вршилац комуналне дела тно-
сти, у складу са посебним програмом који он доноси 
и који садржи:

- време и начин одвожења кабастог отпада, 
- начин депоновања,
- број и врсту потребних возила за одвожење каба-

стог отпада и динамику одвожења.

Превоз кабастог отпада врши се најмање два пута го-
дишње, без накнаде, а према распореду који утврди вр -
шилац комуналне делатности и који се објављује пре ко 
средстава информисања.
У случају ванредног превоза кабастог отпада вршилац 
комуналне делатности наплатиће услугу, у складу са 
важећим ценовником, којим су одређене цене за ванре-
дне комуналне услуге. 

V ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА 
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 

ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

Члан 25.

Површина јавне намене, јесте простор одређен пла-
нским документом за уређење или изградњу објеката 
јавне намене или јавних површина за које је предвиђено 
утврђивање јавног интереса у складу са посебним 
Законом (улице, тргови, паркови и др.) и то:

- јавне саобраћајне површине: коловози, тротоари, 
разделне и заштитне траке и појасеви, пешачке и би-
циклистичке стазе, пешачка острва, тргови, надво жња-
ци, подвожњаци, мостови, колонаде, пасажи и друго;

- зелене површине јавне намене: градски паркови, 
специјализовани ванградски паркови, парк-шуме, 
скверови (зелена површина мања од 1 ха), скверови 
уз саобраћајнице (заштитни појасеви, разделне траке), 
зелене површине у оквиру водног земљишта, јавне 
површине унутар и између блокова зграда, зелене и 
саобраћај не површине;

- површине јавне намене око објеката образовања, 
науке, културе, здравства, социјалне и дечије заштите, 
це нтралних делатности (објекти администрације и 
упра ве), инфраструктуре, објеката јавног превоза, кому-
на лних објеката, спортско- рекреативних објеката, 
обје ката информисања и издаваштва, објеката за чију 
изгра дњу се може утврдити јавни интерес у складу са 
за ко ном;

- неизграђено грађевинско земљиште намењено за 
уређење или изградњу објеката јавне намене.
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Остале површине, у смислу одредаба ове Одлуке, су 
површине које нису обухваћене ставом 1. овог члана.

Члан 26.

Површине јавне намене користе се у складу са њихо-
вом наменом.
Површине јавне намене морају се држати у уредном 
и чистом стању.

Члан 27.

На површинама јавне намене, изузев коловоза и би-
ци кли стичке стазе, могу се постављати корпе за отпа-
тке и ђубријере .
Корпе за отпатке и ђубријере морају бити израђене од 
прикладног материјала и естетске обликоване.

Члан 28.

Корпе за отпатке и ђубријере на површинама јавне 
намене поставља и одржава вршилац комуналне дела-
тности коме је поверено обављање комуналне дела-
тности одржавање чистоће на територији града Леско-
вца. 
Корпе за отпатке осим на површини јавне намене могу 
се поставити на стубовима јавне расвете, оградама и сл, 
уз претходну сагласност субјекта који одржава наведене 
објекте.
Корпе за отпатке и ђубријере на површинама јавне на-
мене и зеленим површинама јавне намене постављају се 
по Плану ЈП "Урбанизам и изградња Ј1есковац", одно-
сно надлежног Завода за заштиту културних добара 
када се објекти постављају у просторним културно-
исто ријским целинама или целинама које уживају пре-
тходну заштиту.
Уз захтев за издавање сагласности из става 2. и 3. овог 
члана подноси се фотографски приказ и скица места 
постављања са уцртаним објектом у размери 1:100, 
при каз објекта са техничким описом и фотографским 
или графичким приказом.

Члан 29.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене из 
члана 25. ове Одлуке обављаће јавно предузеће, при-
вредно друштво, предузетник или други привредни 
субјект коме је поверено обављање ове комуналне дела-
тности (у даљем тексту: вршилац комуналне делатно-
сти).

Вршилац комуналне делатности дужан је да по-
вршине јавне намене чисти и одржава их уредним, и 
отпад прикупљен са површина јавне намене одложи 
у одговарајуће посуде.
Вршилац комуналне делатности дужан је да на по-
вршинама јавне намене око судова за одлагање отпада 
у пречнику од 10,00 м, врши чишћење и саку пљање 
комуналног и другог отпада.
Око пословних и стамбених зграда, власници односно 
корисници објекта дужни су да врше чишћење до 
ивичњака а највише у ширини до 5,00 м.
Вршилац комуналне делатности дужан је да опере 
површине јавне намене према утврђеном распореду 
и потреби која се укаже.
О одржавању чистоће на површинама јавне намене 
на којима су изграђени објекти од општег интереса 
и објекти намењени за јавно коришћење, аутобуска и 
железничка станица, пијаца, бензинске станице, отво-
рени спортски објекти, базени и сл.) старају се јавна 
предузећа, привредна друштва, предузетници или 
други привредни субјекти који послују, управаљају и 
користе наведене објекте

Члан 30.

Чишћење и прање улица, тргова и других површина ја-
вне намене, чишћење и уклањање снега и ледених на-
слага са површина јавне намене, обављаће јавно пре-
ду зеће, привредно друштво, предузетник или други 
привредни субјект коме је поверено обављање комуна-
лне делатности (у даљем тексту: вршилац комуна лне 
делатности).
делатност из става 1. овог члана вршилац комуналне 
делатности обавља према утврђеном распореду и про-
граму, а у изузетним случајевима и по налогу Гра дске 
управе Одељења за инспекцијске послове града Леско-
вца. 

Члан 31.

Прање и поливање улица и других површина јавне 
намене врши се по правилу ноћу, после чишћења, и то 
од 21 до 5 сати, само ако је дневна температура виша од 
5 степени целзијуса и ако су риголе и решетке на сли-
вницима у функцији.
Чишћење и прање површина јавне намене из претхо-
дног става овог члана може се вршити и у другом 
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времену уз сагласност надлежног одељења градске 
управе града Лесковца.
Приликом прања површина јавне намене забрањено 
је квашење зидова, фасада и излога.
Приликом прања површина јавне намене, риголе и 
решетке на сливницима не смеју бити запушене.
Вршилац комуналне делатности кој и обавља прање 
површина ј авне намене у обавези је да одмах обавести 
надлежно предузеће о запушеним сливницима.
Предузеће које се стара о одржавању ригола и решетака 
на сливницима дужно је да одмах, а најкасније у року 
од 2 дана уклони утврђене недостатке.
Уколико се недостаци не отклоне у утврђеном року, 
комунално предузеће које врши прање дужно је да одмах 
обавести Градску управу, Одељење за инспекцијске 
послове.

Члан 32.

Вршилац комуналне делатности дужан је, да приликом 
орезивања дрвореда, уређивања травњака и скверова, 
као и приликом вршења других сличних послова на 
површинама јавне намене, настали отпад уклоне одмах 
по обављеном послу, а површину јавне намене очисте.
Заштита чистоће на површинама јавне намене

Члан 33.

Ради одржавања и заштите чистоће на површинама 
јавне намене није дозвољено:

1. уништити и оштетити корпе, ђубријере и друге 
посуде за сакупљање отпада, бацати папире, опушке и 
друге отпатке ван посуда, пљувати или на други начин 
стварати нечистоћу на површинама јавне намене;

2. лепити плакате по фасадама, дрворедима, стубо-
вима електричне мреже и сл. по двориштима и у близини 
стамбених блокова, растурати рекламне листиће, објаве 
и сличне натписе без посебног одобрења;

3. изливати отпадне воде, садржај из септичких јама 
или другу нечистоћу на површине јавне намене и оста-
лим повринама или на те површине бацати или на њима 
држати комунални отпад и сл;

4. спаљивање отпада;
5. тестерисати или цепати дрва, разбијати угаљ или 

дру ги материјал; 
6. прати путничка, теретна и друга моторна возила на 

улицама и другим површинама ј авне намене;

7. истоварати из возила или утоварати у њих на 
местима на кој има се налазе улични хидранти, шахтови 
или сливници;

8. поправљати или сервисирати (промена уља и сл.) 
моторна возила и чамце или обављати друге занатске 
радове на површинама јавне намене без одобрења;

9. вршити превоз отпада у отвореним судовима у 
возилима и избацивати отпад и отпатке из путничких и 
теретних возила;

10. пребирати или прикупљати отпатке из посудаза 
сакупљање отпада;

11. бацати у посуде за сакупљање отпада или пла-
стичне кесе отпад и материје опасне по живот и здравље 
људи;

12. одлагање комуналног отпада ван за то одређених 
комуналних контеј нера;

13. одлагање кабастог отпада на начин супротно 
одредбама ове одлуке;

14. одлагање комуналног отпада на местима која ни-
су одређена као регистроване комуналне депоније;

15. одлагање отпадног грађевинског материјала, зе-
мље и осталог грађевинског материјала ван за то одре-
ђене локације;

16. одлагање отпада и отпадних материја у водотоке 
и на обале водотока;

17. померање посуда за сакупљање отпада са за то 
одређаног места.

Члан 34.

Ради одржавања и заштите чистоће на површинама 
јавне намене извођачи грађевинских радова дужни су 
да:

1. обезбеде да се земља и други растресити материјал 
(песак, шљунак, креч и сл.) не расипа и да се држи у 
сандуцима или оградама;

2. чисте површине јавне намене око градилишта све 
докле допире прашина, расути грађевински материјал, 
блато и друге нечистоће;

3. очисте точкове возила од блата пре изласка из гра-
дилишта, односно очисте запрљани коловоз и друге 
површине од блата и друге нечистоће;

4. квасе растресити материјал за време рушења и 
транспорта, као и приступне путеве, да би се спречило 
загађивање ван градилишта;

5. одржавају функционалност сливника, отворених 
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и одводних канала за атмосферске воде у непосредној 
близини и на самом градилишту чији део се налази на 
површини јавне намене;

6. депоновани грађевински материјал и земљу обе-
збеде од растурања и разношења по површинама јавне 
намене постављањем грађевинске ограде према улици, 
односно другој површини јавне намене и ту ограду 
одржавају у исправном стању;

7. очисте површину градилишта од комуналног отпа-
да и грађевинског отпада пре уклањања ограде гради-
лишта;

8. површине јавне намене које оштете доведу у 
испра вно стање одмах, а најкасније у року од три дана 
од дана оштећења. 

Члан 35.

На површинама јавне намене (осим јавне зелене по-
вршине, бициклистичке стазе, означене пешачке стазе 
и слично) може се привремено депоновати грађеви-
нски материјал и постављати грађевинска скела у ци-
љу извођења грађевинских радова, ради изградње, ре-
ко нстру кције или одржавања објекта, односно гра ђе-
вински материјал који је настао рушењем објекта, ако 
за то не постоји могућност на грађевинској парцели на 
основу одобрења надлежног одељења Градске управе 
града Лесковца.
На површи јавне намене извођач радова мора поста-
вити заштитну грађевинску ограду, у циљу опште бе-
збедности у складу са Законом.
Извођач радова је дужан да након истека рока за за-
вршетак грађевинских радова, привремено заузету по-
вршину јавне намене одмах опере, очисти и доведе у 
прво битно стање.

Члан 36.

Решење за депоновање грађевинског материјала, по-
стављење грађевинске скеле и постављања заштитне 
грађевинске ограде на површинама јавне намене издаје 
надлежно одељење Градске управе града Лесковца, 
којим се одређују услови, начин и рок истовара и депо-
новања грађевинског материјала, постављања грађеви-
нске скеле и постављања заштитне грађевинске ограде.

Члан 37.

Подносилац захтева за издавање решења за депоно-
вање грађевинског материјала, постављење грађе-

винске скеле и постављања заштитне грађевинске 
ограде на површини јавне намене, дужан је да уз за-
хтев приложи:

- одобрење, односно други акт у складу са Законом 
о планирању и изградњи, којим му је одобрена изгра-
дња објеката, односно извођење радова на објекту и

- доказ да је обезбедио постављање саобраћајне 
сигнализације у складу са саобраћајно - техничким 
реше њем.

Члан 38.

Забрањено је депоновање огрева на зеленим површи-
нама и другим површинама јавне намене где се омета 
безбедност учесника у саобраћају (бицикли стичким 
стазама, означене пешачке стазе и слично).
Истовар или утовар огрева, може се обављати на 
тротоару или другој површини јавне намене уколико 
не постоји друга могућност, при чему се мора обе-
збедити простор довољан за несметан пролаз пешака.
Огрев се мора уклонити у року од 12 сати од момента 
истовара или утовара, а површине јавне намене 
опрати, очистити и довести у првобитно стање. За 
истовар или утовар огрева, који траје дуже од 12 сати 
мора се прибавити одобрење надлежног одељења 
Градске управе града Лесковца за привремено заузеће 
површине јавне намене. 

Члан 39.

Превоз огрева, грађевинског и другог материјала (зе-
мља, песак, бетонска маса, шљунак, креч, шут, шља ка, 
струготина и сл.), смећа, отпадака, и течних мате ри ја, 
може се вришти само возилима која су за ту сврху по-
дешена тако да се приликом превоза материјал не ра-
стура ван возила.
Уклањање снега и леда са површина јавне намене

Члан 40.

У циљу обезбеђивања услова за безбедно и несметано 
одвијање живота у граду у зимском периоду, са одре-
ђених површина јавне намене обавезно се уклања 
снег и лед, као и леденице са кровова и истурених 
де лова зграда.

Члан 41.

За уклањање снега и леда са површине јавне намене 
одговорни су:
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-Јавно комунално предузеће, односно друго привре-
дно друштво или предузетник коме је поверена ко-
мунална делатност управљања јавним паркира ли шти-
ма - за уклањање снега и леда са јавних паркира ли шта;

-Јавно комунално предузеће основано за обављање 
комуналне делатности снабдевања водом за пиће и 
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 
вода - за уклањање снега и леда са сливника и сливни-
чких веза;

-Јавно комунално предузеће основано за обављање 
комуналне делатности управљања гробљима и погребне 
услуге - за уклањање снега и леда са пешачких стаза на 
градским гробљима и са тротоара око гробља на том 
подручју;

-Јавно комунално предузеће, односно друго привре-
дно друштво или предузетник коме је поверена кому-
нална делатност управљања пијацама - за уклања ње 
снега и леда са пијачних комуникација и потре бног 
броја продајних места.

Уклањање снега и леда са површина јавне намене врши 
се у складу са програмом рада зимске службе.
Програмом рада зимске службе одређују се начин 
уклањања снега и леда, усклађују активности свих 
субјеката, одређују приоритети, односно редослед 
уклањања снега и леда са одређених површина и 
одређује начин спровођења и праћења спровођења 
планираних активности и др.
Јавне саобраћајне површине могу се, ради спречавања 
на станка леда и клизања, посипати одговарајућим ма-
те ријалом, а површине уз дрвореде посипати само сре-
дствима која имају атесте или декларацију о нешко дљи-
вости за стабла.
Јавне саобраћајне површине које имају изграђену 
атмосферску канализацију посипају се одговарајућим 
материјалом.
Забрањено је јавне саобраћајне површине уз дрвореде 
посипати сољу, односно средствима која немају атесте 
или декларацију о нешкодљивости за стабла. 

Члан 42.
За уклањање снега и леда са железничких и аутобуских 
станица, отворених тржних центара, сајмова, спо-
ртских објеката, бензинске пумпе и гас станице и сли-
чних простора, одговорно је правно лице, односно пре-
дузетник који користи или одржава наведену површину.

Члан 43.

За уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5,00 
м који се налази испред зграде, односно припадајуће 
грађевинске парцеле, испред пословних зграда и 
пословних простора, испред стамбено-пословних 
зграда, испред објеката у изградњи, испред и око 
неизграђеног грађевинског земљишта, одговорна су 
правна и физичка лица која користе те непокретности 
као власници, власници зграде или власници посе-
бних делова зграде, односно корисник посебног дела 
зграде и орган управљања, као и закупци непосредни 
држаоци те непокретности.
Обавезе из става 1. овог члана односе се и на друге 
саобраћајне површине (интерне саобраћајнице, 
прилазне стазе, пешачке стазе око или између зграда 
и сл.).
За уклањање снега и леда око монтажних објеката 
при временог карактера постављених на делу јавне 
сао браћајне површине, у ширини до 5,00 м око обје-
кта, одговорно је лице коме је одобрено поста вљање 
тог објекта.
Инвеститори и извођачи радова одговорни су за укла-
њање снега и леда са тротоара и пешачких стаза које 
се граниче са површинама на којима се изводе радо ви.
Уклањање снега и леда са површина из ст. 1. до 4. овог 
члана, врши се тако да се не затрпавају сливници, а 
снег и лед се одлаже на ивици тротоара, а ако је тротоар 
мање ширине од 1,50 м на ивичњак коловоза, тако да 
не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пешака 
тротоаром.

Члан 44.

Са крова и других спољних делова зграде која се 
граничи са јавном саобраћајном површином, власник, 
власник зграде или власници посебних делова згра-
де, односно корисник посебног дела зграде и орган 
управљања, односно корисник зграде дужан је да 
укла ња леденице ради спречавања и отклањања 
опасности за живот и здравље људи и безбедности 
добара и околине.
За уклањање леденица са кровова зграда и других 
заједничких спољних делова зграде, одговорни су 
власник зграде или власници посебних делова згра-
де, односно корисник посебних делова зграде и орган 
управљања.
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За уклањање леденица са спољног дела зграде који је 
у саставу одређеног стана или другог посебног дела 
зграде, а који је доступан за уклањање, одговоран је 
власник, односно корисник тог дела зграде.
У случају да није могуће уклањање леденица са 
зграде, лица из става 1, 2. и
3. овог члана дужна су да благовремено поставе ознаке 
упозорења на опасност од обрушавања леденица, као 
и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених 
делова површине из става 1. овог члана. 

VI НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ  
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 45.

Цене комуналне услуге утврђује вршилац комуналне 
делатности у складу са принципима и елементима за 
образовање цена комуналних услуга прописаним За-
коном и општим актом града уз сагласност надлежног 
органа Града.
Цену услуге прикупљања, одвожења и одлагања чврстог 
комуналног отпада са територије града Лесковца пла-
ћају корисници услуга.
Цену услуге прикупљања, одвожења и одлагања 
чврстог комуналног отпада за физичка лица плаћа се по 
члану домаћинства.
Цену услуге прикупљања, одвожења и одлагања чврстог 
комуналног отпада за правна лица одређује се по метру 
квадратном корисне површине.
Под корисном површином која служи као основица 
за обрачун цене, у смислу ове Одлуке, подразумева 
се површина производних, услужних, магацинских и 
пословних просторија.
Правна лица могу са вршиоцем комуналне делатности 
закључити посебан уговор у коме ће бити одређена 
накнада за обављање комуналне делатности.
Промена цена услуга за прикупљање, одвожење и одла-
гање чврстог комуналног отпада биће одређена од стра-
не вршиоца комуналне делатности уз сагласност града 
Лесковца.
Корисник услуге дужан је да вршиоцу комуналне 
делатности пријави све промене (назива, адреса текућих 
рачуна, статуса, пресељења, промене величине по-
словно - стамбеног простора, власника, броја корисника 
и сл.) у року од 15 дана од дана настале промене.

VII НАДЗОР

Члан 46.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над 
законитошћу рада вршиоца комуналне делатности, 
врши Градска управа града Лесковца, преко надлежних 
одељења.
У поступку надзора, надлежно Одељење Градске упра-
ве града Лесковца има право да непосредно изврши 
контролу обављања комуналне делатности, и то да ли 
се комунална делатност обавља по условима и на на-
чин који су одређени овом Одлуком, као и да о томе 
од вршиоца комуналне делатности затражи писмену 
информацију.
Вршиоц комуналне делатности дужан је да Градској 
управи града Лесковца и Скупштини града Лесковца 
до стављају годишње извештаје о пословању са фина-
нсијским извештајима.
У случају да се у поступку надзора контроле утврди да 
Вршиоц комуналне делатности не обавља комуналну 
делатност у складу са Законом и овом Одлуком, Оде-
љење Градске управе града Лесковца дужно је да о томе 
обавести надлежне органе Града. 

Члан 47.
Послове инспекцијског надзора над применом ове 
Одлуке и прписа донетих на основу ове Одлуке, врши 
Одељење за инспекцијске послове Градске управе 
гра да Лесковца, преко комуналних инспектора.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспе-
ктор овлашћен је да:

1) изврши увид у опште и појединачне акте, евиде-
нције и другу документацију вршилаца комуналне 
дела тности п других правних и физичких лица;

2) саслуша и узима изјаве од одговорних лица код 
вршилаца комуналне делатности и других правних п 
фи зичких лица;

3) прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање 
комуналне делатности и пословне просторије ради при-
купљања неопходних података;

4) фотографише и сними простор у коме се врши 
инспекцијски надзор, као и друге ствари које су предмет 
надзора;

5) наложи решењем да се комунална делатност оба-
вља на начин утврђен законом и прописима на основу 
закона;
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6) наложи решењем извршавање утврђених обавеза 
и предузимања мера за отклањање недостатака у 
обављању комуналне делатности;

7)  прегледа објекте, постројења и уређаје који служе 
коришћењу комуналних услуга, укључујући и оне које 
представљају унутрашње инсталације и припадају 
кориснику комуналне услуге;

8) наложи решењем уклањање ствари и других 
предмета са површина јавне намене ако су они ту 
остављени противно прописима;

9) наложи решењем предузимање, у одређеном року 
неопходних мера, ради отклањања неправилности ко-
јима је дошло до повреда одредаба ове Одлуке;

10) издаје прекршајни налог за прекршаје за које 
су овом Одлуком прописане новчане казне у фиксном 
износу, уколико оцени даје повредом закона и ове 
Одлуке учињен прекршај;

11) обавести друге надлежне органе да предузму 
мере из своје надлежности уколико утврди да постоје 
разлози за предузимање мера за које није надлежан

12) предузима друге мере утврђене законом и одре-
дбама ове Одлуке.

Члан 48.

Вршиоц комуналне делатности дужан је да комуналном 
инспектору омогући несметано обављање надзора, да 
му без одлагања стави на располагање и увид потребну 
документацију, друге доказе и изјасни се о чињеницама 
које су од значаја за вршење надзора.

Члан 49.

Комунално-полицијске послове, којима се обезбеђује 
извршење одредаба ове Одлуке, обавља Одељење кому-
налне полиције Градске управе града Лесковца, преко 
комуналног полицајца. 
Комунални полицајац, у обављању комунално-поли-
цијских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да изда прекршајни налог за прекршаје 
прописане овом Одлуком.
Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-
полицијских послова, уочи повреду прописа из надле-
жности другог органа, обавестиће одмах о томе писаним 
путем, надлежни орган.

Члан 50.

Прекршајни налог комунални инспектор, односно 

комунални полицајац издаје у писаној форми у 
складу са Законом којим је прописана садржина 
прекршајног налога.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 
динара од стране комуналног инспектора, казниће се 
вршилац комуналне делатности ако:

1. поступа супротно одредбама члана 6. став 1. и 
5. ове Одлуке;

2. поступа супротно одредбама члана 8. ове 
Одлуке;

3. поступа супротно одредбама члана 17. став 6. и 
7. ове Одлуке;

4. поступа супротно одредбама члана 19. ове 
Одлуке;

5. поступа супротно одредбама члана 21. ове 
Одлуке;

6. поступа супротно одредбама члана 24. ове 
Одлуке;

7. поступа супротно одредбама члана 28. ове 
Одлуке;

8. поступа супротно одредбама члана 29. става 2,3. 
и 5. ове Одлуке;

9. поступа супротно одредбама члана 30. ове 
Одлуке;

10. поступа супротно одредбама члана 31. став 1, 
2, 3, 4, 5. и 7. ове Одлуке;

11. поступа супротно одредбама члана 32. ове 
Одлуке;

12. не поступа у складу са одредбама члана 41. ове 
Одлуке.

13. поступа супротно одредбама члана 48. ове 
Одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и 
одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у 
фиксном износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и 
предузетник новчаном казном у фиксном износу од 
25.000 динара.

Члан 52.

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
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1. поступа супротно одредбама члана 9. ове 
Одлуке;

2. поступа супротно одредбама члана 16. ове 
Одлуке;

3. поступа супротно одредбама члана 17. став 1. и 
7. ове Одлуке;

4. поступа супротно одредбама члана 18. ове 
Одлуке;

5. поступа супротно одредбама члана 20. ове 
Одлуке; 

6. поступа супротно одредбама члана 23. став 1. 
ове Одлуке;

7. поступа супротно одредбама члана 29. став 4. и 
5. ове Одлуке;

8. поступа супротно одредбама члана 31. став 6. 
ове Одлуке

9. поступа супротно одредбама члана 33. ове 
Одлуке;

10. поступа супротно одредбама члана 34. ове 
Одлуке;

11. поступа супротно одредбама члана 35. ове 
Одлуке;

12. поступа супротно одредбама члана 38. ове 
Одлуке

13. поступа супротно одредбама члана 39. ове 
Одлуке

14. не поступа у складу са одредбама члана 42. ове 
Одлуке;

15. поступа супротно одредбама члана 43. ове 
Одлуке;

16. поступа супротно одредбама члана 44. ове 
Одлуке;

17. поступа супротно одредбама члана 45. став 8. 
ове Одлуке;

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном у фи-
ксном износу од 10.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и пре-
дузетник новчаном казном у фиксном износу од 25.000 
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физи чко 
лице новчаном казном у фиксном износу од 3.000 ди-
нара.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

Ступањем на снагу ове Одлуке престај е да важи 
Одлу ка о одржавању чистоће ("Сл. гласник града Ле-
ско вца", бр. 6/09, 18/09, 7/11, 20/11 и 17/14).

Члан 54.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. ј уна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић

331.
На основу члана 32. и члана 66. став 3. закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др. закон) и члана 
25. Статута града Лесковца ("Службени гласник гра-
да Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр), Скупштина града Лесковца на 22. седници 
одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПРИЗНАЊИМА И НАГРАДАМА ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА

I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се врсте, услови, поступак и 
друга питања у вези доделе признања и награда града 
Лесковца.

Члан 2.

Град Лесковац додељује следећа признања и награде:
1. Почасни грађанин града Лесковца,
2. Октобарска награда града Лесковца - Медаља,
3. Похвала
4. Новчана награда.
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II

ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН  
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 3.

Звање почасног грађанина града Лесковца се може 
доделити појединцу који својим радом, научним, 
уметничким, политичким, хуманитарним и другим 
деловањем доприноси развоју иа фирмацији Града у 
земљи и иностранству.
Звање почасног грађанина града Лесковца може се 
доделити грађанима Републике Србије, као и стра ним 
држављанима који немају пребивалиште на тери-
торији града Лесковца.

Члан 4.

Иницијативу за звање почасног грађанина града Леско-
вца са образложењем могу поднети органи града Ле-
ско вца као јединице локалне самоуправе: градона че-
лник, Градско веће и Градска управа, јавна предузећа, 
привредна друштва, установе, друге организације и 
органи, групе грађана и појединци.

Члан 5.

Предлог за проглашење лица почасним грађанином 
града Лесковца утврђује Одбор за обележавање пра-
зника, јубилеја и доделу признања. 

Члан 6.

Одбор утврђује Предлог одлуке о додели звања поча-
сног грађанина града Лесковца већином гласова од 
укупног броја чланова Одбора.
Уколико Одбор установи да нико од предложених канди-
дата неиспуњава услове, звање почасног грађанина се 
неће доделити.

Члан 7.

Одлуку о звању почасног грађанина града Лесковца 
доноси Скупштина града Лесковца.
Проглашење лица почасним грађанином града Леско-
вца врши се на свечаној седници.

Члан 8.

Звање Почасног грађанина се може доделити истом 
лицу само једном.

Члан 9.

Лицу коме се додељује звање почасног грађанина 
града Лесковца додељује се Повеља почасног грађа-
нина.

Члан 10.

Повеља почасног грађанина града Лесковца је позлаћена, 
правоугаоног облика, димензије 10x7 центиметара. На 
средини Повеље отиснут је грб града Лесковца, а испод 
грба је име града. У доњем делу Повеље отиснути су 
симболи који одражавају историјски и привредни развој 
града.

Члан 11.

Лицу коме се додељује звање почасног грађанина гра да 
Лесковца додељује се и Повеља у облику мапе диме-
нзије - 30x45 центиметара, са корицама тамно црвене 
боје и уметком од папира имитације папируса светло-
окер боје.
На првој страни мапе у златотиску је отиснут грб гра-
да Лесковца висине 6 центиметара. На левој страни 
Пове ље одштампано је графичко решење које одражава 
историјски и привредни развој Града, а на десној текст 
из Одлуке о додели звања Почасног грађанина града 
Лесковца.
Печат је прегован са штампаном лентом од тробојке.

III

ОКТОБАРСКА НАГРАДА ГРАДА ЛЕСКОВЦА - 
МЕДАЉА

Члан 12.

Октобарска награда града Лесковца - Медаља додељује 
се физичким и правним лицима поводом 11. Октобра - 
Празника града Лесковца за животно дело, појединачна 
и заједничка достигнућа у развоју привреде и друштва 
и афирмацију града Лесковца.

Члан 13.

Октобарска награда града Лесковца додељује се у виду 
Медаље која је округлог облика израђена од метала боје 
злата са утиснутим грбом града Лесковца, оивиченим 
ловоровим гранчицама, са крупним натписом "за 
изванредне заслуге у развитку Лесковца". 
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Члан 14.

Позив за предлагање кандидата за доделу Октобарске 
награде града Лесковца - Медаље објављује Одбор за 
обележавање празника, јубилеја и доделу признања 
пу тем средставајавног информисања, најкасниједо 15. 
авгу ста.
Предлози за додељивање Октобарске награде са обра-
зложењем подносе се Одбору најкасније до 15. септе-
мбра.
Предлоге за кандидате за доделу Октобарске награде 
града Лесковца - Медаље могу поднети органи града 
Лесковца као јединице локалне самоуправе: градона-
челник, Градско веће и Градска управа, јавна предузећа, 
привредна друштва, установе, друге организације и 
органи, групе грађана и појединци.

Члан 15.

Одлуку о додељивању Октобарске награде града Ле-
ско вца - Медаље доноси Одбор за обележавање пра-
зника, јубилеја и доделу признања.

Члан 16.

Октобарска награда града Лесковца - Медаља уручује 
се добитницима на свечаној седници.

IV

ПОХВАЛЕ И НОВЧАНЕ НАГРАДЕ

Члан 17.

Похвале и новчане награде се додељују за изузетне 
резултате остварене у области привредног, научног, 
ку лтурног, просветног, здравственог, спортског и дру-
гим облицима стваралаштва.
Награду могу добити физичка и правна лица која су 
посебно допринела афирмацији града Лесковца.

Члан 18.

Предлози за доделу похвала и новчаних награда 
подно се се Одбору за обележавање празника, јубилеја 
и доделу признања током целе године.

Члан 19.

Предлоге за доделу похвала и новачаних награда мо-
гу поднети органи града Лесковца као јединице ло-
калне самоуправе: градоначелник, Градско веће и 
Гра дска управајавна предузећа, привредна друштва, 

установе, друге организације и органи, групе грађана 
и појединци.
Предлози из претходног става морају бити обра зло-
жени и документовани.

Члан 20.

Одлуке о додели похвала и новчаних награда доноси 
Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу 
при знања.

Члан 21.

Похвале и новчане награде уручују се добитницима 
на свечаној седници. 

V

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Стручни и административни послови у вези са спро-
вођењем ове Одлуке обављају се у Градској управи - 
Одељењу за послове Скупштине града и Гра дског већа.

Члан 23.

Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђују се у 
буџету града Лесковца.

Члан 24.

Основни подаци о добитницима признања и награда 
града уписују се у књигу која се чува у Градској управи 
- Одељењу за послове Скупштине града и Градског већа 
о чему се стара секретар Скупштине града, а на основу 
које се добитницима могу издати потврде.

Члан 25.

Одбор за обележавање празника, јубилеја и доделу 
признања, уколико се накнадно утврди да је награђено 
дело туђа творевина или да је награда дата на основу 
чињеница из образложења за које се накнадно утврди 
да су нетачна, може покренути поступак за одузимање 
признања и награда и свих осталих права која из њих 
произилазе.
Одлуку о одузимању признања и награда доноси орган 
који је донео одлуке о додели признања и награда.

Члан 26.

Одлуке о додељивању признања и награда објављују 
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
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Члан 27.

даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о друштвеним признањима и наградама општи-
не Лесковац ("Службени гласник општине Лесковац", 
број 11/96).

Члан 28.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ћуровић 

332.
На основу члана 13. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник 
РС", бр. 10/13,142/14, 103/15, 152/14 и 101/16) и члана 
25. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29,16, 56/16и 
9/17-испр.), Скупштина града Лесковца на 22. седници 
одржаној 13. јуна2018. године, донела је

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
ЗА ГРАД ЛЕСКОВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Програм мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
за град Лесковац за 2018. годину (у даљем тексту: Про-
грам).

II

Овим Програмом утврђује се коришћење средстава 
Буџетског Фонда за 2018. годину, стимулисаће се ра-
звој оних делатности и сегмената производње који су 
процењени као стратешки најзначајнији за очување и 
унапређење постојећих капацитета у пољопривреди, 
стварање нових и диверзификација привредних акти-
вности у руралним срединама.

III

Финансирање активности из овог Програма вршиће 
се из буџета града Лесковца.

IV

Саставни део ове Одлуке чини Програм.

V

Праћење реализације Програма и израду Извештаја о 
реализацији овог Програма спроводи, односно доноси 
Комисија Буџетског фонда за развој пољопривреде на 
територији града Лесковца.

VI

Овај Програм објавиће се у "Службеном гласнику 
града Лесковца".

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА 
СПРОВОЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 
РАЗВОЈА ЗА ГРАД ЛЕСКОВАЦ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

1.1 АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1.1.1. Географске и административне каракте-
ристике
Град Лесковац је на трећем месту по величини тери-
торијалне површине коју покрива у Србији. У срцу 
простране и плодне Лесковачке котлине, дугачке 50 и 
широке 45 километара, налази се град Лесковац препун 
најразличитијих географских и туристичких мотива и 
објеката, који ће привући пажњу и најпробирљивијих 
посетилаца.
Град Лесковац има 144 насељена места од којих су 
три, Лесковац, Грделица и Вучје, градског типа, 39 
насељених места су подручја са отежаним условима рада 
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у пољопривреди. Ово је град са развијеном текстилном, 
хемијском, дрвопрерађивачком и прехрамбеном инду-
стријом, град роштиља и кулинарских специја литета. 
Просечна густина насељености по 1 км2 износи 140,69. 
Град Лесковац заузима површину од 1.025кm2.

1.1.2. Природни услови и животна средина
Умерено-континентална клима, са просечном годи-
шњом температуром од 11,10°С, падавинама 625.40mm, 
одређена географском ширином (430 с.г.ш.), надморском 
висином (210-240 м) и рељефом (повољан размештај 
висија и низија) утицала је да одувек ово подручје буде 
погодно за живот и основне привредне активности. 
Најве ha река лесковачког краја је Јужна Морава у коју се 
уливају Власина, која захвата воду из Власинског језера 
и протиче кроз Црну Траву и Власотинце; Ветерница, 
која протиче кроз Лесковац; Јабланица која извире подно 
Гољака и протиче кроз Медвеђу и Лебане; Пуста река, 
која креће са планине Радан, напуни Брестовачко језеро 
и протиче кроз Бојник. Вучјанка, која креће са планине 
Кукавице, протиче кроз Вучје и улива се у Ветерницу. 
У Лесковачком крају познате су и Козарачка река, 
Предејанска, Копашничка и Сушица. Град је окружен 
са три вештачка језера: Власинско, Барје, Брестовачко. 
У зависности од конфигурације терена подземне воде 
се налазе на дубини од 2,9 до 100 м, са тенденцијом 
пораста. Природна богатства лесковачког краја пого-
дују великој разноврсности биљног и животињског 
света. Најраспрострањеније врсте животиња су: срнда-
ћи, дивље свиње, зечеви, јаребице и фазани, док је код 
биљака приметно веома разнолико присуство лековитих 
и других корисних биљака. Лесковачки крај поседује 
преко 50 ретких (углавном лековитих) биљака, као и 
ендемских и реликтних врста.
Према попису пољопривреде под шумом је 27.767  ha. 
Учешће површина под шумом у укупној површини града 
износи 27,09%. Према изворима Општине и региони у 
Републици Србији из 2017. године пошумљено у 2016. 
години износи 37,17  ha, пошумљено у шуми лиш 
haрима 13,27  ha, четинарима 13,30  ha, изван шуме лиш 
haрима 9,50  ha, четинарима 1,10  ha. Посечена је дрвена 
маса 43.833 m3 .
У области дрвне индустрије доминира производња 
финалних производа (производа од масивног дрвета, 
школски, предшколски, и канцекарисијски намештај, 

грађевинска столарија, комадни намештај, тапацирани 
намештај, фурнир, палете, брикет). 
Укупан број предузе ha и предузетничких радњи дрвне 
индустрије је 72 и у њима, према средњој месечној 
вредности за 2012. годину ради 547 радника.
Земље у које се највише извози дрвне грађе и намештаја 
од дрвета су Италија и Немачка, а затим следе Грчка, 
Шпанија, Шведска, Русија.

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ 
ПОДРУЧЈИМА

1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
Према званичним подацима последњег пописа 2011. 
године, на територији нашег града живи 144.206 ста-
новника, што је за 12.046 мање у односу на попис 2002. 
год. Негативни природни прираштај износи -6,7 на 1000 
становника.
Миграција, односно изузетно изражено исељавање из 
региона (посебно младих) је велики проблем града, 
иако се наставља вишедеценијски тренд присутан на 
нивоу целе Србије: миграције из села ка граду.
Степен образовања становништва града, као и структура 
стручне понуде је неповољнија него у Републици 
Србији, а далеко заостаје и за потребама развоја града.
Од укупног броја становништва на територији града 
Лесковца, 49,67% су мушкарци, 50,33% су жене. Про-
сечна старост становништва износи 42,1 година.
Учешће пољопривредног становништва у односу на 
укупно износи 54,73 %.

1.1.4. Диверзификација руралне економије
Према извору података Општине и региони у Републици 
Србији, у октобру 2015. године, од укупног броја стано-
вника по методолигији ЕУ стопа незапослености је 
19,48%, по методологији НСЗ 32,04%, број незапо сле-
них мушкараца је већи од броја незапослених жена. 
По истом извору стопа запослености у октобру 2015. 
године по методологији РСЗ је 27,39%.
Учешће пољопривреде у привредној структури није 
задовољавајући и треба радити на унапређењу пољо-
привредне производње. На територији Града налази се 
једна кванташка пијаца, шест зелених пијаца (четири су 
у самом Граду, једна у Грделици и једна у Вучју) и две 
сточне пијаце (једна је на периферији Града, док се друга 
налази у селу Грделица, у непосредној близини Рупске 
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реке). У оквиру прехрамбене индустрије, на територији 
града Лесковца најзаступљенија је производња и 
прерада во ha, повр ha и меса. Укупан број предузе ha и 
предузетника ове производне гране је 116.
Економски активно становништво чини 41,24%, од чега 
26,53% обавља занимање, а 14,71% су незапослени. 
Проценат економски неактивног становништва у одно-

су на укупан број становништва је доста већи од еконо-
мски активног становништва и износи 84.730 стано-
вника, односно 58,76%.
Највећи проценат чине пензионери са 21,57%, док су на 
другом месту деца млађа од 15 година са 14,57%. Од 
уку пног броја становника 54,73% становника бави се 
пољопривредом.

Број предузећа по делатностима и величини, 2014. година

Назив сектора Број предузећа - 2014. година Удео у укупном броју предузећа истог 
сектора (%)

Удео у 
укупном 

броју 
предузећ 

а (%)
Микро Мала Средња Велика Укупно Микро Мала Средња Велика

СЕКТОР А- 
Пољопривреда, 
шумарство 
и рибарство 
(Области: 01, 
02, 03)

24 2 0 0 26 92,31 7,69 0,00 0,00 3,25

СЕКТОР Б 
- Рударство 
(Области: 05,06, 
07,08,09)

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СЕКТОР Ц - 
Прерађивачка 
индустрија 
(Област: 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 
16, 17 18, 19, 20, 
21, 22, 23 24, 25, 
26, 27, 28, 29,  
30, 31, 32, 33)

163 28 8 1 200 81,50 14,00 4,00 0,50 24,97

СЕКТОР д - 
Снабдевање 
електричном 
енергијом, 
гасом и паром 
(Област: 35)

8 1 0 0 9 88,89 11,11 0,00 0,00 1,12

СЕКТОР Е - 
Снабдевање 
водом и 
управљање 
отпадним 
водама, 
контролисање 
процеса 
уклањања 
отпада и сличне 
активности 
(Области: 36,37 
, 38,39)

6 4 0 1 11 54,55 36,36 0,00 9,09 1,37
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СЕКТОР Ф - 
Грађевинарство 
(Области: 41,42, 
43)

63 8 0 0 71 88,73 11,27 0,00 0,00 8,86

СЕКТОР Г - 
Трговина на 
велико и мало 
и поправка 
моторних 
возила (Област: 
45,46, 47)

240 20 3 0 263 91,25 7,60 1,14 0,00 32,83

СЕКТОР X - 
Саобраћај и 
скпадиштење 
(Област: 
49,50,51,52,53)

66 5 0 0 71 92,96 7,04 0,00 0,00 8,86

СЕКТОР И - 
Услуге смештаја 
и исхране 
(Област: 55,56)

10 3 0 0 13 76,92 23,08 0,00 0,00 1,62

СЕКТОР Ј - 
Информисање 
и комуникације 
(Област: 28,59, 
60,61,62,63)

14 0 0 0 14 100,00 0,00 0,00 0,00 1,75

СЕКТОР К - 
Финнсијске 
делатности 
и делатности 
осигурања 
(Област: 64,65, 
66)

5 0 0 0 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,62

СЕКТОРЛ - 
Пословање 
некретнинама 
(Област: 68)

4 0 0 0 4 0,56 0,00 0,00 0,00 0,50

СЕКТОР 
М- Стручне, 
научне, 
новационе 
и техничке 
делатности 
(Област: 
69,70,71, 
72,73,74,75)

56 2 0 0 58 96,55 3,45 0,00 0,00 7,24

СЕКТОР 
Н - Админи-
стартивне 
и помоћне 
услужне дела-
тности (Област: 
77, 78, 79,  80, 
81, 82)

31 0 0 0 31 100,00 0,00 0,00 0,00 3,87
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СЕКТОР 0 - 
држабна управа 
и обавезно 
социјално 
осигурање 
(Област: 84)

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СЕКТОР П - 
Образовање 
(Област: 85)

15 0 0 0 15 100,00 0,00 0,00 0,00 1,87

СЕКТОР 0 - 
Здравствена 
и социјална 
заштита 
(Област: 
86,87,88)

0 1 0 0 1 0,00 100,00 0,00 0,00 0,12

СЕКТОР Р 
- Уметност, 
забава и 
рекреација 
(Област: 
90,91,92, 93)

4 0 0 0 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,50

СЕКТОР С - 
Остале услужне 
делатности 
(Области: 94,95, 
96)

5 0 0 0 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,62

СЕКТОР Т - 
делатности 
домаћинства 
као 
послодаваца. 
делатност 
домаћинства 
која производе 
робу и услуге 
за сопствене 
потребе 
(Области: 97,98)

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СЕКТОР У - 
делатности 
екстери-
зирија лних 
организација и 
тела (Област: 
99)

0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

УКУП НО: 714 74 11 2 801 89,14 9,24 1,37 0,25 100,00

Извор АПР.
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Лесковац је једини град у Србији који има два међуна-
родно призната прехрамбена бренда "Лесковачко ро-
штиљ месо" и "Лесковачки домаћи ајвар". У току је бре-
нди рање и трећег производа "Лесковачка домаћа спржа".
У свом окружењу Лесковац има здраву и чисту природу, 
тако да је веома примамљив за посетиоце који желе да 
га на тај начин упознају. Ту се налазе реке, језера, изле-
тишта и ловишта. Такође има и веома богату исто  рију и 
нуди посете историјским знаменитостима, спо меницима 
културе и византиским градовима из далеке историје.
Пашина чесма, представља најпосећеније и најпе рспе-
ктивније излетиште лесковчана. Налази се 10 кm од Ле-
сковца. Положај, конфигурација терена и богатство чети-
нарском и храстовом шумом на 86 hа, чини излетиште 
атрактивним за спорт, рекреацију и ловни ту ризам.
На јужној страни од Лесковца простире се планина 
Кукавица, између две река Јужне Мораве и Ветернице, 
са врхом Влаином од 1.442 метара надморске висине. Од 
Лесковца је удаљена 16 кm. Кукавица је идеално место 
за сеоски туризам и располаже природним условима 
за развој планинског и ловног туризма, обзиром на бо-
гатство ловне дивљачи, од којих су најзначајније дивње 
свиње и срнећа дивљач.
Од најзначајних културно историјских наслеђа града 
су Хидроелектрана Вучје чија градња је почела ко-
нструисањем канала 1902-1903. године, који воду до-
води изнад електране. Природна лепота изградњом ка-
нала није нарушена, шта више са њешвих обода пру жа 
се прелеп поглед на водопаде, камене литице и на кањон 
реке Вучјанке. Најстарији далековод у Србији ду жине 
17 километара је повезивао хидроелектрану и град 
Лесковац, са којим су власници електране имали уговор 
о осветљавању.
Скобаљић град се налази на врху стеновитог гребена 
планине Кукавице на левој обали кањона реке Вучјанке, 
за културно добро проглашен је 1986. године. Захвата 
површину од 2 hа. На овом простору пронађени су фра-
гменти грнчарије из периода IV века п.н.е. у слоју ру-
шења зида грађеног од камена повезаног блатом. Слој је 
датован републиканским денаром из 100. године п.н.е. 
То су остаци тврђаве из предримског времена. Млађа 
фа за утврђења потиче из рановизантијског времена из 
VI века . Сачувани су делови бедема грађени од камена 
и малтера. Овај бедем је оштећен - пресечен бедемом с 
краја XIV и прве половине XV века.

Спомен парк меморијални комплекс на источној падини 
Хисара изграђен је 1971. године по идејном решењу 
архитекте, Богдана Богдановића.
Археолошки локалитет Хисар у Лесковцу налази се, 
на међи плодних долина река Јабланице и Ветернице, 
на надморској висини од 310m. Захваљујући повољном 
стратегијском положају, с једне стране, и благим па-
динама усред плодне лесковачке котлине, с друге стра-
не, насељаван је од праисторије па до данас. 
Откривен је велики број архитектонских и других обје-
ката, мноштво керамичког материјала, новца и велики 
број археолошких предмета од метала, стакла, кости и 
камена који документују живот дуг седам миленијума 
на Хисару- односно у Лесковцу. Остаци најстаријих 
насеља потичу из средњег и млађег неолита. Хисар 
је насељаван и током свих периода металног доба: 
ба ка рног средњег бронзаног доба и гвозденог доба. 
Откри вани су остаци утврђења из касноантичког доба 
- IV век н.е. и рановизантијског доба - VI век н.е, као и 
српског средњег века и турског периода. Поред на се ља 
и утврђења откривени су и делови некропола из рано-
византијског доба и српског средњег века - ХII-ХIII век.
Шездесетих шдина прошлог века од старих заната би-
ли су развијени воскарски, лицидерски, сарачки, гр-
нчарски и ужарски.

Календар манифестација руралне средине
Од постојећих манифестација на територији града 
које се везују искључиво за руралну средину и село 
и последњих година су по посећености превазишле 
локалне оквире, треба поменути:

• ПИХТИЈАдА у селу Грабовница кој а се одржава 
у јануару;

• дАНИ ПОВРТАРА у селу Номаница, која се одр-
жава у септембру;

• РЕГИОНАЛНА ИЗЛОЖБА КРАВА И ЈУНИЦА, 
у Лесковцу, која се одржава у септембру;

• дАНИ МЕдА у Лесковцу, која се одржава у окто-
бру;

• ЛЕСКОВАЧКИ АЈВАР у Лесковцу, у октобру;
У 2016. години Град је преко Агенције за локални 

економски развој организовао манифестације:
• дАНИ ЈАГОдЕ у селу душанову, у јуну;
• дАНИ ВИШЊЕ у селу Липовица, у јулу;
• дАНИ КРУШКЕ у Вучју, у августу;
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• дАНИ ПАПРИКЕ у селу Локошница у септембру;
• дАНИ КРОМПИРА у селу Печењевце у децембру.
У 2017. години Буџетки Фонд за развој пољо при-

вреде на територији града Лесковца је преко Гра-
дске Управе - Одељења за привреду и пољопри вреду 
организовао манифестације:

• дАНИ ВИШЊЕ у селу Липовица, у јулу;
• дАНИ КРУШКЕ у Вучју, у августу;
• дАНИ ПАПРИКЕ у селу Локошница у септембру;
• дАНИ КРОМПИРА у селу Печењевце у децембру.

1.1.5. Рурална инфраструктура
Град Лесковац се налази у групи од 25 урбанизованих 
градова/општина и издваја се по свом специфичном 
положају, јер се центри Ниш, Лесковац и Врање налазе 
у јужном делу међународног саобраћајног коридора 10.
У погледу функционално урбаног значаја Лесковац пре-
дставља једно од 16 функционалних урбаних по дручја 
од државног значаја, где на 2,4% републичког простора 
живи 3% становништва Републике.
Основни извор за снабдевање водом града Лесковца 
представља акумулација "Барје" настала преграђивањем 
реке Ветернице, тридесет кm узводно од Лесковца, код 
истоименог села. Из акумулације "Барје" вода долази 
до постројења за пречишћавање воде за пиће, које се 
налази се на 5,5кm низводно од бране у селу Горина. 
Укупан капацитет постројења износи 840 1/s, а његова 
реализација је са две технолошке линије од 420 1/s. 
Висински положај постројења је одређен тако да се 
вода гравитационо допрема до резервоара 25.000 m3 на 
Рударској коси у близини Лесковца, а успут се водом 
снабдева подручје двадесетак насеља.
Индустријски и демографски развој Лесковца наметнуо 
је потребу изградње савремене канализационе мреже. 
Због конфигурације терена на ком се налази град, 
одвод отпадних вода у Лесковцу представља специ фи-
чан проблем. У циљу унапређења животне сре дине и 
заштите здравља наших грађана, граду Леско вцу одо-
брен је пројекат изградње постројења за пречи шћавање 
отпадних вода. Постројење ће моћи да преради 800 
литара отпадних вода у секунди. У циљу заштите отпа-
дних и површинских вода утврђена су 3 степена при-
оритета заштите и то: високи, средњи и ниски.
Електоенергетска инфраструктура
Основно разводно постројење за напајање Лесковца и 

околине представља ТС 400/220/110кВ "Лесковац 2", 
путем 110кВ дВ. Са електроенергетским системом Ср 
бђе Леско тц је повезан пр асо следећ ж далеко года и 
то : 1.4 00 кВ дВ (ТС "Ниш 2" - ТС "Лесковац 2") 2. 
220кВ дВ (ТС "Ниш 2" - ТС "Лесковац 2’) и 3. 110кВ 
дВ (ТС "Ниш 2" - ТС "Лесковац 4"), (ТС "Лесковац 4" - 
ТС "Лесковац 2"), (ТС "Лесковац 2 - ТС "Врла 3") и (ТС 
"Лесковац 2" - ЕВП Грделица - ТС "Врла 3").
Стање у фиксној телекомуникационој мрежи се по 
квалитету у претплатничкој мрежи може оценити као 
релативно задовољавајуће када је у питању пренос го-
ворног сигнала. Услугу фиксне телефоније у Лесковцу 
пружају следеће фирме Телеком Србија, СББ и Орион 
телеком.
Услуге мобилне телефоније, интернета и кабловске 
те левизије у Лесковцу пружају многе фирме тако да 
је заступљена јака конкуренција која гарантује висок 
ква литет наведених услуга. Мобилни оператери у Ле-
сковцу су: Вип мобиле д.о.о., Телеком Србија а.д. и Те-
ленор Србија .
Оператери кабловске телевизије су: СББ, Телеком 
Србија, Коперникус, Орион телеком.
Интернет услуге у Лесковцу пружају све горе наведене 
фирме са одличним интернет пакетима који се тренутно 
нуде у целој Србији.
Град Лесковац са околним општинама је први имао 
храбрости да почне са практичном применом Нацоналне 
стратегије управљања отпадом тако што је иницирао 
потписивање првог међуопштинског споразума који 
је био увод у формирање првог региона за управљање 
отпадом у Републици Србији.
Жељковац је прва регионална санитарна депонија у 
Републици Србији која је изграђена и пуштена у рад 
а налази се на територији града Лесковца. Од стране 
Скупштине града Лесковца компанији PORR-WERNER 
& WEBER је поверена комуналан делатност сакупљања 
и одвожења комуналног отпада. 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

1.1.6. Пољопривредно земљиште
По попису пољопривреде 2012. године, расположиво 
земљиште за бављење примарном пољопривредном 
производњом, пољопривредне површине приватних 
газдинстава износи 48.650 hа, док се не користи 6.173hа.
Под шумским земљиштем је 10.186hа, остало 1.632hа.
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Од ове површине користи се 30.659hа, земљиште је 
углавном III и IV класе. Под окућницом налази се 231hа, 
оранице и баште 22.448hа, ливаде и пашњаци 3.814hа, 
воћњаци 3.435hа, виногради 673hа, расадници 56hа, 
остало 1hа.
Организовани систем одводњавања на територији града 
у суштини не постоји.
Од наведене коришћене пољопривредне површине на-
водњава се само 2.939hа што је веома мало у односу на 
укупну површину.
Према интерним изворима укупно пољопривредно зе-
мљиште на територији града у власништву државе је 
6.200hа, мада реално та површина износи око 4.000hа 
(када се одбију земљишта под објектима, гробља, 
шуме). Тренутно је у понуди 3.500hа. Површина по љо-
привредног земљишта у државној својини која се даје 
у закуп физичким лицима износи око 95% у односу на 
око 5% правним лицима.

1.1.7. Вишегодишњи засади
Због географских и климатских предиспозиција, које 
погодују развоју воћарства и виноградарства, воће 
и производи од воћа су увек били једна од највећих 
извозних шанси југа Србије и нашег града.
Као једна од најважнијих грана производње у пољо-
привреди, воћарство је увек имало велики значај за 
комплетан економски развој села. У воћарско-ви но гра-
дарској производњи, потребно је подстицати по дизање 
засада са квалитетнијим и савременијим со ртама, са 
одабиром сортимента прилашђених тражњи стра ног 
тржишта.
Површина под засадима воha је 3.435 ha. Од тога под 
засадима јабуке је 245 ha, крушке 362 ha, брескве 69 ha, 
кајсије 11, вишње 1.353 ha, шљиве 1.002 ha, ораха 63 ha, 
лешника 30 ha, осталим дрвенастим врстама 77 ha, док 
је под засадима малине 173ha, купине 46 ha и осталог 
бобичастог воћa 5 ha.
Већина пољопривредних произвођача у воћарству и 
виноградарству бави се полуинтезивном производњом. 
Највише се наводњавају јабука, крушка, јашда, малина 
а остало се скоро уопште не наводњавања.

1.1.8. Сточни фонд
На територији града Лесковца постоје одлични при-
родни потенцијали за развој сточарске производње. По 

попису пољопривреде из 2012. године, под ливадама 
и пашњацима налази се 3.814 ha. Под крмним биљем 
је 3.035 ha: мешавина трава 833 ha, кукуруз за силажу 
219 ha, детелина 1.183 ha, луцерка 700 ha, остале крмне 
легуминозе 80 ha, остало биље које се жање на зелено 15 
ha, сточна репа 1 ha, остало коренасто и зељасто крмно 
биље 3 ha. На пољопривредним газдинствима налази 
се: 8.193 објеката за смештај кокошака носиља; 10.125 
објеката за смештај говеда; 14.660 објеката за смештај 
свиња; 1.223 објеката за смештај остале стоке.
На територији града налази се "Млекара дОО" Лесковац 
која се бави прерадом млека и производњом млечних 
производа.
Такође се на територији града налази "Месокомбинат-
промет дОО" Лесковац, то је модерна кланична инду-
стрија и прерада регистрована за увоз и извоз меса. 
Налази се у селу Турековац, десетак километара од 
града, где се на 8 hа ограђеног земљишта налази кла-
ница са прерадом, пратећи објекти и управна зграда 
укупне површине 7000м2. Капацитет кланице су 90 
грла крупне стоке, 300 свиња и 1000 јагњади дневно, 
док су капацитети прераде око 151 по смени, зависно 
од структуре.
По попису пољопривреде из 2012. године 12.142 по-
љопривредна газдинства има 23.987 условна грла. 
На 10.101 пољопривредном газдинству има живине 
201.915, на 219 пољопривредних газдинства има 3.900 
оваца, на 9.664 пољопривредна газдинства има 35.841 
грла свиње, на 487 има 13.792 грла говеда, кошница 
пчела има 11.206.

1.1.9. Механизација, опрема и објекти
Према подацима пописа пољопривреде из 2012. годи-
не на територији града има 8.580 једноосовинских 
трактора, 11.480 двоосовинских трактора, 656 комбајна 
и 34.844, прикључних машина.
На пољопривредним газдинствима налази се: 8.193 
објеката за смештај кокошака носиља; 10.125 објеката 
за смештај шведа; 14.660 објеката за смештај свиња; 
1.223 објеката за смештај остале стоке.
За смештај пољопривредних производа на газдинству: 
10.239 кошева за кукуруз; 7.621 амбара; 112 силоса. 
Сушара има 108, објеката за силажу 231. За смештај по-
љопривредних машина и опреме има 9.044 објекта и 35 
хладњаче.
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1.1.10. Радна снага
Према попису пољопривреде из 2012.године на по-
словима пољопривреде било је ангажовано 40.138 чла-
нова. Од овог броја на породичном газдинству 39.998 
чланова, на газдинствима правних лица било је анга-
жовано 140 члана. На основу уговора према годи шњој 
радној јединици било је 772.
На 6.858 ГРЈ по попису 2012. године на пословима 
пољопривреде ангажовано је 15.507 менаџера са ни-
воом обучености: само пољопривредно искуство 9.542, 
курсеви из области пољопривреде 91, пољопривредна 
средња школа 482, друге средње школе 4.388, пољо-
привредна виша школа или факултет 210, друга виша 
школа или факултет 794, похађали курсеве у 2012. - 419.
На 4.546 породичних газдинстава ангажована 
сезонска радна снага 593 ГРЈ, а на 12 пољопривредних 
газдинстава правних лица 178ГРЈ, на 3 пољопривредна 
газдинства правних лица на основу уговора ангажовано 
је 1ГРЈ.

1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава
Од 43.603 домаћинстава на територији града 15.507 су 
пољопривредна газдинства.
На располагању је 48.650 ћа пољопривредног земљишта 
од ове површине обрађује се 30.658 hа, не користи се 
6.173 hа, под шумским земљиштем је 10.186 hа, остало 
земљиште 632 hа.
Просечна велична поседа по газдинству износи 1,98hа.
12.142 пољопривредна газдинства држе укупно 23.987 
условних грла
1.1.12. Производња пољопривредних производа
Град Лесковац припада региону са економијом бази-
раном на природним 
богатствима и неискоришћеним ресурсима, што га свр-
става у мање развијене градове. Искуства земаља у ра-
звоју указују на то да поред улагања у индустрију треба 
улагати и у пољопривреду. Имамо у плану упознавање 
пољопривредних произвођача са предностима бављења 
органском производњом. На територији града постоје 
одлични услови за бављење овим видом пољопривредне 
производње. У 2013. години према нашим подацима 
само једно пољопривредно газдинство бавило се орга-
нском пољопривредном производњом.
Повртарска производња на подручју града Лесковца 
има значајног удела у укупној биљној производњи. Под 

поврћем по попису из 2012. године било је 1.468hа; под 
кромпиром 1.284hа, под махунаркама 218hа. Веома је 
значајна и воћарска производња по истом извору под 
воћњацима је било 3.435hа и под виноградима 673hа. 
По попису пољопривреде из 2012. године производња 
пшенице је износила 40.094t, кукуруза 36.871t, пасуља 
1.035t, кромпира 11.430t, јабуке 2.805t, шљива 8.375t, 
детелина 1.707t, грожђе 22.488t. Сточарских производа 
3.566t меса, 4.386t млека, 69.000 јаја.

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољо-
привредника
На територији града активно функционишу три земљо-
радничке задруге које се баве производњом паприке, 
парадајза и вишње.
Од удружења активно функционише десет удружења. 
Чланови удружења баве се производњом паприке, па-
радајза, купуса и другог поврћа, крушке, јабуке, вишње, 
шљиве, јагоде, меда. Главни проблем у пре тходним 
годинама била је ниска откупна цена пољопривредних 
производа. У 2017. години, само је шљива имала добру 
откупну цену.
Постојеће задруге и удружења имају позитиван утицај 
на повећање пољопривредне производње и служе као 
одличан пример за формирање нових. Поједине ра спо-
лажу са адекватним школованим управљачким кадром.

1.1.14. Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна и стручна служба Ле-
ско вац покрива подручје Јабланичког округа са својих 
шест општина - Лесковац, Лебане, Власотинце, Бојник, 
Ме двеђа и Црна Трава.
У стручној служби раде саветодавци одговарајућих 
про фила. Саветодавци ПССС организују стручна пре-
да вања, трибине, радионице и веома често предавања 
држе професори са Високе струковне пољопривредне 
шко ле-Прокупље, Високе струковне економске школе-
Ле сковац, Пољопривредног факултета-Лешак (Косо-
вска Митровица).
Осим стручног кадра ПССС Лесковац има неопходне 
лабо раторије за испитивања земљишта, лабораторију 
за контролу квалитета семена пољопривредног би-
ља, испитивање масноће млека, фитопатолошку лабо-
раторију која се бави идентификацијом штетних орга-
низама на гајеним културама и апарата за утврђивање 
афлатоксина у житарицама.
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Надлежно одељење Градске Управе такође активно 
учествује у преносу информација пољопривредним 
про извођачима везано за Конкурсе које расписује Ми-
нистарство пољопривреде, шумарства и водо привреде.
Невладине Организације у једининци локалне само-
управе Лесковца су: Ресурс центар, програм и акције 
центра су намењени локалној заједници у целини и 
њеном напретку. Међутим акценат је ипак на младима, 
незапосленима и припадницима мањинских заједница. 
Услуге Ресурс центра такође пружа и консултантску 
помоћ код писања пројеката.

CHF International постоји у Србији од октобра 2000 го-
дине. Огранак СНР-а у Србији се бави економским ра-
звојем локалних заједница, сарадњом са одборима у 
заједницама невладиним организацијама и локалним 
вла стима у циљу побољшања квалитета живота грађана 
Србије.
Народни парламент је једна од најстаријих непрофитних 
и невладиних организација у Лесковцу.
ХЕЛП - је немачка невладина хуманитарна орга ни за-
ција. Хелп обезбеђује социјалну- економску помоћ за 
угрожено становништво, подржава развојне пројекте и 
тиме смаљи сиромаштво.

Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава

Табела 1. Мере директних плаћања
Редни број Назив мере Шифра 

мере
Планирани 
буџет за 
текућу 
годину без 
пренетих 
обавеза (у 
РСд)

Износ 
подстицаја 
по јединици 
мере 
(апсолутни 
износ у 
РСд)

Износ 
подстицаја 
по 
кориснику 
(%) (нпр. 
30%, 50%, 
80%)

Макси-
мални 
износ 
подршке по 
кориснику 
(ако је 
дефи нисан) 
(РСд)

Пренете 
обавезе

1. / / / / / / /
УКУПНО / / / / /

Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни број Назив мере Шифра 

мере
Планирани 
буџет за 
текућу 
годину без 
пренетих 
обавеза (у 
РСд)

Износ 
подстицаја 
по јединици 
мере 
(апсолутни 
износ у 
РСд)

Износ 
подстицаја 
по 
кориснику 
(%) (нпр. 
30%, 50%, 
80%)

Макси-
мални 
износ 
подршке по 
кориснику 
(ако је 
дефи нисан) 
(РСд)

Пренете 
обавезе

1. Кредитна 
подршка

100.2. / / / / 6.000,00

УКУПНО / / 6.000,00

У 2013. години Фонд за развој пољопривреде града Лесковца је расписао Конкурс по Програму мера Субве-
нционисање камате на душрочне пољопривредне кредите. На основу овог Конкурса 101 пољопривредни произвођач 
је испунио услове и остварио право на повраћај 50,3% од обрачунате камате. У 2018. години планира се исплата 
финансијских подстицаја у износу од 6.000,00 динара, што је приказано у табели као пренета обавеза.
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Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни број Назив мере Шифра 
мере

Планирани 
буџет за 
текућу 
годину без 
пренетих 
обавеза (у 
РСд)

Износ 
подстицаја 
по јединици 
мере 
(апсолутни 
износ у 
РСд)

Износ 
подстицаја 
по 
кориснику 
(%) (нпр. 
30%, 50%, 
80%)

Макси-
мални 
износ 
подршке по 
кориснику 
(ако је 
дефи нисан) 
(РСд)

Пренете 
обавезе

1. Инве стиције 
у физичку 
имовину 
пољопри-
вредних 
газдинстава

101. 22.594.000,00 од 30 до 50 од 60.000,00 
до 120.000,00

/

2. Инвести-
ције за 
унапређење 
и развој 
руралне 
инфра-
структуре

301. 700.000,00 од 30 до 50 до 100.000,00 /

УКУПНО 23.294.000,00 /

Табела 4. Посебни подстицаји
Редни број Назив мере Шифра 

мере
Планирани 
буџет за 
текућу 
годину без 
пренетих 
обавеза (у 
РСд)

Износ 
подстицаја 
по јединици 
мере 
(апсолутни 
износ у 
РСд)

Износ 
подстицаја 
по 
кориснику 
(%) (нпр. 
30%, 50%, 
80%)

Макси-
мални 
износ 
подршке по 
кориснику 
(ако је 
дефи нисан) 
(РСд)

Пренете 
обавезе

1. Подстица-
ји за 
промотивне 
активно сти 
у пољопри-
вреди и 
руралном 
развоју

402. 1.538.456,20 100 од 100.000 
до 400.000

161.543,80

УКУПНО 1.538.456,20 161.543,80

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног 
развоја и посебних подстицаја

Редни број Назив мере Шифра мере Планирани 
буџет за те-
кућу го дину 
без пре нетих 

обавеза (у 
РСд)

Износ 
подстицаја 

по јединици 
мере (апсо-
лутни износ 

у РСд)

Износ 
подстицаја 
по корисни-
ку (%) (нпр. 
30%, 50%, 

80%)

Макси мални 
износ по-
дршке по 
кориснику 

(ако је де фи -
нисан) (РСд)

Пренете 
обавезе

1. / / / / / / /
УКУПНО / / / / /



Страна 923 — Број 12SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA14. јун 2018.

Тебела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава

Буџет Вредност у РСд

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 
пренетих обавеза)

24.832.456,20

Планирана средства за директна плаћања /

Планирана средства за кредитну подршку /

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 23.294.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје 1.538.456,20

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, 
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

/

Пренете обавезе 167.543,80

Циљна група и значај промене која се очекује за 
кориснике
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Леско-
вца има за циљ стимулисање оних делатности и 
сегме ната производње који су процењени као стра-
тешки најзначајнији за очување и унапређење посто-
јећих капацитета у пољопривреди, стварање нових и 
диверзификацију привредних активности у руралним 
срединама.
Потенцијални корисници програма подршке су ре-
гистрована пољопривредна газдинства, удружења и 
задруге са територије града Лесковца.
Лесковачка котлина има велики значај за развој пољо-
поривреде, с обзиром да се одликује веома повољном 
климом и великим потенцијалом плодношћу земљишта.
Реализацијом Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја 
битно ће се утицати на одрживост пољопривредне 
производње, смањиће се трошкови пољопривредне 
производње, унапредиће се пољопривредна произво-
дња, повећаће се конкурентност.
Сви ови параметри утицаће на повећање продукти-
вности и ефикасности пољопривредне производње, 
уз побољшање квалитета живота и останак младих 
на селу.

Информисање корисника о могућностима које пру-
жа Програм подршке за спровођење пољопривредне 
поли тике и политике руралног развоја

Информисање потенцијалних корисника о мерама 
које су дефинисане Програмом вршиће се путем ло-
калних телевизија, објављивањем на интернет стра-
ници града Лесковца, као и путем информисања по-
те нцијалних корисника у месним канцеларијама. 

Мониторинг и евалуација
Комисија Буџетског Фонда за развој пољопривреде 
на територији града Лесковца у сарадњи са Градском 
управом - Одељењем за привреду и пољопривреду 
фо рмираће Комисију за пријем и обраду захтева по-
љо привредних произвођача за коришћење подсти-
цајних средстава.
Комисија за пријем и обраду захтева ће након адми-
нистративне процедуре изаћи на терен ради утвр ђи-
вања чињеничног стања, а након тога на основу доку-
ментације и сачињеног извештаја са терена са чиниће 
Извештај са финансијским износима поте нцијалних 
корисника подстицајних средстава .
Исти Извештај подносе Комисији Буџетског Фонда, 
који равматра исти и доноси Одлуку, (саставни део 
Одлуке је и Извештај Комисије за пријем и обраду 
захтева).
донешену Одлуку прослеђује Градском већу које 
до носи Одлуку о давању сагласности на Одлуку Ко-
мисије Буџетског Фонда. Након тога следи закљу-
чивање Уговора о додели подстицајних средстава са 
подносиоцима захтева који су испунили услове.
Након потписивања Уговора корисник подстицајних 
средстава је у обавези да предметну инвестицију не 
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може да отуђи за период утврђен условима Конкурса 
за доделу подстицајних средстава и да у поменутом 
периоду омогући Комисији за пријем и обраду захте-
ва, несметану контролу.
После сваке извршене контроле Комисија за при јем 
и обраду захтева Буџетском Фонду за развој пољо-
при вреде на територији града Лесковца подноси 
Извештај.
На основу поднешених извештаја Комисија Буџетског 
Фонда за развој пољопривреде на територији града 
Лесковца имаће увид у чињенично стање и на основу 
тога ће доносити Одлуке у наредном периоду.

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: Инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава 101

2.1.1. Образложење
Националном стратегијом пољопривреде и руралног 
развоја 2014 - 2024. године дефинишу се дугорочни 
правци развоја пољопривреде и руралних средина. 
Највећи део буџетских средстава је управо намењен 
расту конкурентности и развоју одговарајућих еконо-
мских услова у сеоским срединама и подршци диве-
рсификације руралне економије. Проблем пољопри-
вредног сектора на територији града представља: 
уситњеност поседа, мали број грла стоке на пољо-
привредним газдинствима, неадекватни про изво дни 
и смештајни објекти, слаба примена савреме них те-
хнологија производње и увођење новог сорти мента.
Мера инвестиције у физичку имовину пољопри вре-
дних газдинства подржава регистрована пољопри-
вредна газдинства, задруге и удружења у циљу уна-
пре ђења процеса производње, продуктивности, ко-
нку ре нтности као и технолошког оспособљавања 
газди нстава у складу са ЕУ стандардима, а све ради 
постизања веће економске ефикасности, веће орије-
нти саности ка тржишту и дугорочне одрживо сти.

Преглед по секторима:
Сектор: Млеко
Сектором доминирају индивидуални пољопривредни 
произвођачи.
Општи проблем представља недовољан број високо 
млечних грла стоке, па је самим тим и количина мле-
ка недовољна за потребе града.

Према попису пољопривреде из 2012. године, на 
територији града Лесковца укупно има 13.792 грла 
шве да од тога 7.764 су краве.
Индивидуални пољопривредни произвођачи суоча-
вају се са лошом технологијом у исхрани животи-
ња, недостатком напредног генетског узгоја, лошим 
условима држања стоке и правилан начин склади-
штења и дистрибуција течног и чврстог стајњака.
Унапређењем опреме и механизације за припрему, 
дистрибуцију и складиштење концентроване и каба-
сте сточне хране, опреме за манипулацију, одлагање 
и апликацију стајњака, опреме за мужу може се побо-
љшати конкурентност и квалитет производа.
У оквиру овог сектора Буџетски Фонд за развој по-
љопривреде на територији града Лесковца планира по-
дстицаје за набавку, опреме за мужу, исхрану жи во тиња, 
опреме и механизације за припрему, ди стри буцију ко-
нцентроване и кабасте сточне хране на газдинству (се-
но, силажа, сенажа, итд.).
У 2013. години Фонд за развој пољопривреде града 
Лесковца је расписао Конкурс по програму мера уна-
пређење сточарства. На Конкурсу се пријавио један 
пољопривредни произвођач и остварио је право на 
подстицаје у висини од 150.000,00 динара, за ку по-
вину квалитетних приплодних јуница млечних раса.
По програму мера модернизација и техничка опре-
мљеност пољопривредних произвођача, удруже ња 
и задруга, право на подстицаје остварило је 1515 
пољопривредних произвођача, од овог броја 33 су 
музилице.

Сектор: Воће, грожђе, поврће и цвеће
Иако ова газдинства карактерише специјализована 
производња, кључни проблем овог сектора је уси тње-
ност поседа.
Прикључне машине које се користе у воћарству, ви но-
градарству и повртарству на газдинствима су заста реле.
Низак степен стручне оспособљености ствара поте-
шкоће када је реч о правилној употреби савремене 
опреме и коришћење инпута, сортирању, паковању и 
складиштењу, примени савремених метода за наво-
дња вање, што резултира проблем у ланцу прераде 
воћа, грожђа и поврћа да хладњаче не добијају дово-
љне количине високо квалитетних сировина.
У оквиру овог сектора Буџетски Фонд за развој пољо-
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привреде на територији града Лесковца планира да 
издвоји финансијске подстицаје за подизање нових 
засада у воћарству и виноградарству, за новоподигнуте 
једногодишње засаде.
Такође се планирају финансијски подстицаји за уна-
пређење производње у заштићеном простру-пласте ни-
чка производња.
У 2013. години Фонд за развој пољопривреде града Ле-
сковца је расписао 
Конкурс по програму мера унапређење воћарства и ви-
ноградарства.
По овом Конкурсу право на подстицаје остварило је 
тринаест пољопривредних произвођача (за новоподи-
гнуте једногодишње засаде).
У истој години Фонд за развој пољопривреде града 
Лесковца је расписао Конкурс по програму мера моде-
рнизација и техничка опремљеност пољопри вредних 
произвођача, удружења и задруга.
На основу овог Конкурса право на подстицаје остварило 
је 1515 пољопривредних произвођача, од овог броја 73 
пољопривредна произвођача остварило је подстицаје за 
куповину атомизера.
Такође је био расписан Конкурс по програму мера за 
унапређење производње у заштићеном простору-пла-
сте ничка производња, право на подстицаје оства ри ло 
је 360 пољопривредних произвођача (за набавку пла-
стеничких фолија).

Сектор: Остали усеви (житарице, индустријско. 
аро матично и зачинско биље и др.)
Приноси усева у Србији су знатно нижи него у већини 
земаља ЕУ услед ограничене употребе минералних 
ђубрива и сертификованог садног материјала.
Наши пољопривредници користе знатно мање потре-
бне количине минералног ђубрива у односу на пољо-
при вреднике у развијеним земљама, углавном због не-
достатка финансијских средстава, технолошке зао ста-
лости и неефикасног система трансфера техно логије.
Прикључне машине иопремакоја се користи у ратарству 
је застарела.
У складу са проблемима, постоји потреба да се кроз ову 
меру утиче на модернизацију механизације пољопри-
вредних газдинстава, повећање приноса, побољшање 
технологије.
У 2013. години Фонд за развој пољопривреде града 

Лесковца расписао је Конкурс по програму мера мо-
дернизација и техничка опремљеност пољопри вре-
дних произвођача, удружења и задруга. На основу овог 
Конкурса право на подстицаје остварило је 1515 пољо-
привредних произвођача.

Сектор: Пчеларство
Пчеларство представља изузетно атрактивну пољо-
привредну делатност, која последњих година почиње 
да се тржишно усмерава у правцу прихватања услова 
и стандарда ЕУ.
Различите врсте меда које потичу са географског по-
дручја Србије су високог квалитета.
Из тог разлога треба усмерити финансијске подстицаје 
за куповину пчеларске опреме.
За сада у Србији постоји 7 субјекта који имају извозне 
бројеве за извоз меда у земље чланице ЕУ.
У 2013. шдини Фонд за развој пољопривред града Ле-
сковца је расписао Конкурс по програму мера мо де рни-
зација и техничка опремљеност пољопри вре дних про-
извођача, удружења и задруга. На основу овог Ко нкурса 
право на подстицаје остварило је 1515 по љо привредних 
произвођача, од овог броја 56 су пче лари који су добили 
подстицаје за купљене сандуке, центрифуге, корита за 
отклапање рамова.
У 2015. шдини Фонд за развој пољпривреде града Ле-
ско вца расписао је Конкурс за доделу подстицајних 
средстава. Интересовање за меру Инвестиција у физичка 
средства пољопривредних газдинстава показало је 648 
пољопривредних произвођача, право на подстицаје 
остварило је 641 пољопривредни произвођач у износу 
од 20.207.305,53 динара. Уговори су склопљени у 2016. 
години и исплата је извршена у марту месецу 2016. 
године.
У 2016. години Фонд за развој пољпривреде града Ле-
сковца расписао је Конкурс за доделу подстицајних 
средстава. На основу прелиминарног Извештаја право 
на подстицаје остварило је 642 подносиоца захтева у 
укупном износу од 24.311.430,21 динара. Склапање 
Уговора извршена је у 2017. години, након прибављене 
претходне сагласности Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине на Програм мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за град Лесковац за 2017. годину. 
Исплаћен је 641 пољопривредни произвођач у укупном 
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износу од 24.287.055,21 динара. Један подносилац За-
хтева није потписао Уговор па средства у износу од 
24.375,00 динара нису могла да се реализују.
У 2017. години Буџетски Фонд је расписао Конкурс за 
доделу подстицајних средстава. Интересовање за меру 
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава показало је укупно 824 пољопривредних 
произвођача. Право на подстицаје остварило је 823, 
исплаћено је 822 у укупном износу од 17.753.310,46 
динара. Један подносилац Захтева није потписао Уговор 
па средства у износу од 20.186,24 динара нису могла да 
се реализују.
2.1.2. Циљеви мере Општи циљеви:

- Повећање производње;
- Смањење трошкова производње;
- Унапређење техничко-технолошке опремљености;
- Раст конкурентности уз прилашђавање захтевима 

домаћег и иностраног тржишта;
Специфични циљеви по секторима:
Сектор: Млеко

- Усвајање добре пољопривредне праксе, као и 
при лашђавање производа захтевима савременог тр-
жи шта;

- Унапређење опреме на пољопривредним газди-
нствима.
Сектор: Воће, грожће. поврће и цвеће

- Повећање површина у заштићеном и полу за-
штићеном простору;

- Унапређење механизације и опреме ради смањења 
тро шкова производње;

- Повећање површина под интензивним засадима;
- Повећање наводњаваних површина системом кап 

по кап.
Сектор: Остали усеви (житарице. уљарице. шећерна 
репа)

- Унапређење стања механизације на газдинста-
вима;

- Раст извоза житарица и индустријског биља;
Сектор: Пчеларство

- Повећање производње пчеларских производа;
- Повећање прихода у домаћинствима која се баве 

пчеларском производњом. 

2.1.3. Веза мере са Наци оналним програмима за 
рурални развој и пољо привреду

Национални Програм за рурални развој није усвојен, па 
самим тим није применљив.
Националним програмом за пољопривреду за период 
2018-2020. године, нису дефинисане мере руралног ра-
звоја.

2.1.4. Крајњи корисници
активна регистрована пољопривредна газдинства- фи-
зичка лица пољопривредни произвођачи; активна ре ги-
стрована пољопривредна - удружења, задруге.

2.1.5. Економска одрживост
За ову меру није предвиђен бизнис план.

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
1. да је уписан у Регистар пољопривредних га зди-

нстава у складу са Правилником о начину и усло вима 
уписа и вођења регистра пољопривредних га зди-
нстава;

2. За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу (су-
бвенције, подстицаји, донације), односно да иста 
инве стиција није предмет другог поступка за кори-
шћење подстицаја, осим кредитне подршке;

3. У случају када корисник није власник ката-
старских парцела и објекта који су предмет инвести-
ције за коју се подноси захтев, неопходно је да на 
њима има право закупа, односно коришћења на осно-
ву уговора закљученог са закуподавцем физи чким 
лицем или министарством надлежним за по слове 
пољопривреде;

4. Наменски користи и не отуђи нити да другом 
лицу на коришћење инвестицију која је предмет 
захтева у периоду од пет шдина од дана набавке 
опреме, машина и механизациј е, односно изградње 
обј екта;

5. Уколико ј е корисник правно лице, мора бити у 
активном статусу и уписан у регистар привредних 
субјеката;

6. да се регистровано пољопривредно газдинство, 
удружење, задруга налази на територији града 
Лесковца (да се пољопривредно земљиште за које се 
подноси захтев налази на територији града Лесковца) 
и да подносилац захтева има боравиште на територији 
града Лесковца;
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7. Подносилац захтева може да поднесе само један 
захтев у оквиру мере у току трајања Конкурса;

8. да је подносилац захтева измирио пореске оба-
везе према локалној самоуправи.

2.1.7. Специфични критеријуми за кориснике 
Сектор: Млеко
За шифре инвестиције: 101.1.3. и 101.1.5 (за набавку: 
музилица, лактофриза, појилица, сенопревртача, коса-
чица, ротационах коса, млинова, мешаона, круњача за 
кукуруз, сакупљача сена)
Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства 
која поседују у свом власништву, односно у власништву 
члана РПГ 1-19 млечних крава;

Сектор: Месо
За шифре инвестиције: 101.2.5 (за набавку: појилица, 
сенопревртача, косачица, ротационах коса, млинова, 
мешаона, круњача за кукуруз, сакупљача сена). 
У Регистру објеката (у складу са Правилником о реги-
страцији, односно одобравању објеката за узгој, држа-
ње и промет животиња- Службени гласник РС, 36-
2017) имају регистроване објекте са капацитетима за 
тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 1 5 Орла 
приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних 
крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу 
и/или од 1.000- 3.999 бројлера у турнусу.

Сектор: Воће, грожће. поврће и цвеће:
За шифру инвестиције: 101.4.1, за новоподигнуте 
једногодишње засаде (за набавку садног материјала):

- У случају подизања нових или обнављања по-
стојећих (крчење и подизање) производних (са на-
слоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају, 
на крају инвестиције: 0,1-50 ha јагодастих вр ста воћака 
и хмеља, 0,3-100 ха другог воћа, 0,2- 100 ha винове лозе.

- У случају када корисник није власник ката старских 
парцела које су предмет инвестиције за коју се подноси 
захтев, неопходно је да на њима има пра во закупа, 
односно коришћења на основу уговора закљученог са 
закуподавцем физичким лицем или министарством 
надлежним за послове пољопривреде на период који 
није краћи од 10 година, осим за јагоду 5 година.

- да је садња извршена на адекватан начин уз при-
мену одшварајућих агротехничких мера;

- да је предметни засад за који се подноси Захтев 
поди гнут на јесен 2017. до завршетка Конкурса у 
2018. години;

- да је предметна парцела за коју се подноси Захтев 
засађена декларисаним садним материјалом;

- да су при подизању производних засада испо-
штовани услови густине садње (број садница по хе-
ктару).

- да се предметна парцела налази у структури 
биљне производње.

За опрему и механизацију, шифре инвестиције 101.4.3, 
101.4.8, 101.4.20, 101.4.24, 101.4.28. (за набавку мре-
же противградне, мулч фолија, бушилица за земљу са 
сврдлом, ротофрез, тилер, бочни ротофрез и бочна та-
њирача за међуредну и редну обраду земљишта у воћа-
рству, атомизери, прскалице, фумигатор, три мер, агрегати, 
тифони, пумпе за воду, системи за наво дњавање):

- Имају: мање од 2 hа јагодичастог воћа и хмеља; 
односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1-50 hа 
цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе.

- да у структури биљне производње има уписано 
пољопривредно земљиште под производњом на 
територији града Лесковца.
Повртарство и цвећарство, за шифре инвестиције 
101.4.2, 101.4.6, (за набавку: полиетиленских фолија за 
покривање пластеника, агрил, пумпе за воду, системи за 
наводњавање, фолије за сенчење и мреже за сенчење):

- Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа 
производње поврћа на отвореном простору.

- да су предметни засади у заштићеном простору 
подигнути на површини не мањој од 400 м2 на тери-
торији града Лесковца;

- да у структури биљне производње има уписано 
пољопривредно земљиште у заштићеном простору 
на територији града Лесковца.

- да за подизање заштићеног простора (пластеника) 
није користио и неће користити бесповратна средства, 
подстицаје, субвенције и донације од другог органа, 
организације и институције у 2018. години.
Сектор-Остали усеви:
Зашифре инвестиције: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 
101.5.5, 101.5.6, 101.5.8. (за набавку: плушва, тањи-
рача, дрљача, копачица, култиватора, ротофреза, сетво-
спре мача, тилера, тарупа, тракторских сигнилица за 
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обраду земљишта и друге машине за допунску обраду 
земљишта, растурач минералног ђубрива, сејалице, са-
дилице, прскалице за ратарску производњу, тракторке 
приколице, тракторске корпе)

- Пољопривредна газдинства која имају мање од 50 
ћа земљишта под осталим усевима.

- да у структури биљне производње има уписано 
пољопривредно земљиште под производњом на тери-
торији града Лесковца.

Сектор-Пчеларство:
За шифре инвестиције: 101.6.2. (за набавку: кошница, 
центрифуга, електричних отклапача саћа, електри чне 
пумпе, пунилице за мед, топионици за восак, еле-
ктрични декристализатори, канте прохром, пчеларске 
ваге за мерење кошница) Прихватљиви корисници 
треба да имају 5-500 кошница

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра 

инвестиције
Назив инвестиције

101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување 
млека на фарми, укључујући све 
елементе, материјале и инсталације

101.1.5. Машине и опрема за припрему 
сточне хране, за храњење и 
напајање животиња (млинови и 
блендери/мешалице за припрему 
сточне хране; опрема и дозатори 
за концентровану сточну храну; 
екстрактори; транспортери; микс 
приколице и дозатори за кабасту 
сточну храну; хранилице; појилице; 
балери; омотачи бала и комбајни за 
сточну храну; косилице; превртачи 
сена)

101.2.5 Машине и опрема за складиштење и 
припрему сточне хране, за храњење 
и појење животиња (млинови и 
блендери/мешалице за припрему 
сточне хране; опрема и дозатори 
за концентровану сточну храну; 
екстрактори; транспортери; микс 
приколице и дозатори за кабасту 
сточну храну; хранилице; појилице; 
балери; омотачи бала и комбајни за 
сточну храну; превртачи сена, итд.)

101.4.1. Подизање нових или обнављање 
постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњихзасада воћака, хмеља 
и винове лозе

101.4.2. Подизање и опремање пластеника 
за производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу

101.4.3. Подизање, набавка и опремање 
система противградне заштите 
у воћњацима и вишегодишњим 
засадима

101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно 
осветљење и засењивање биљака 
при производњи у заштићеном 
простору

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, 
садњу и мулчирање (са фолијом)

101.4.20. Машине за допунску обраду 
земљишта

101.4.24. Машине за заштиту биља
101.4.28. Машине, уређаји и опрема за 

наводњавање усева
101.5.1. Машине за примарну обраду 

земљишта
101.5.2. Машине за допунску обраду 

земљишта
101.5.3. Машине за ђубрење земљишта
101.5.4. Машине за сетву
101.5.5. Машине за садњу
101.5.6. Машине за заштиту биља
101.5.8. Машине за транспорт
101.6.2. Набавка опреме за пчеларство

2.1.9. Критеријуми селекције
Прихватљиви захтеви ће се реализовати према редоследу 
доспећа, по завршетку Конкурса за доделу подстицајних 
средстава. Приликом допуне документације односно 
комплетирања, узимаће се у обзир датум комплетирања 
документације.
2.1.10. Интезитет помоћи За шифре инвестиције:
- 101.1.3, 101.1.5, 101.2.5, 101.4.1, 101.4.2, 101.4.3, 
101.4.6, 101.4.8, 101.4.20, 101.4.24, 101.4.28, 101.5.1, 
101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6, 101.5.8, 
101.6.2 максимални износ износиће од 30% до 50% 
прихватљивих трошкова куповине опреме, односно 
максимално 60.000,00 динара по једном регистрованом 
пољопривредном газдинству, односно максимално 
60.000,00 динара за удружење и задруге (по једној 
шифри инвестиције које су напред наведене). Висина 
подстицаја за набавку полиетиленске фолије за покри-
вање пластеника не може бити већи од 60,00 динара без 
обрачунатог ПдВ по m2 подигнутог пластеника односно 
од 30% до 50% прихватљивих трошкова.
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- 101.4.1. за новоподигнуте једногодишње засаде у 
воћарству, максимални износ износиће од 30% до 
50%, од прихватљивих трошкова, односно максимално 
100.000 динара по једном хектару засада. Једно ре-
ги стровано пољопривредно газдинство може макси-
мално да оствари 100.000,00 динара, односно удру-
жење или задруга максимално 100.000,00 динара.
Подстицајним средствима се не надокнађује порез на 
додату вредност. Подстицајна средства могу оства-
рити само подносиоци Захтева који су у потпуности 
релизовали инвестицију за куповину нове опреме и 
прикључних машина.
Минимални збирни износ рачуна са којима ће поднос-
илац захтева моћи да конкурише по једној шифри инве-
стиције код Буџетског Фонда за развој пољо привреде на 
територији града Лесковца износи 10.000,00 динара са 
обрачунатим порезом на додату вре дност.
У оквиру ове мере једно регистровано пољопривредно 
газдинство, може максимално да оствари 120.000,00 
динара, удружење или задруга максимално 120.000 
динара. 

2.1.11. Индикатори - показатељи
Редни број Назив показатеља

1. Укупан број поднетих захгева
2. Укупан број исплаћенихзахгева
3. Број подржаних младих 

пољопривредних произвођача
4. Број подржаних захгева за подизање 

пластеника
5. Број подржаних захгева за куповину 

прикључних машина за обраду 
земљишта.

2.1.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне 
самоуправе - Буџетског Фонда за развој пољопривреде 
на територији града Лесковца у даљем тексту Буџетски 
Фонд (Скупштинска Одлука града Лесковца број: 06-
7/16-1 од 9. децембра 2016. године о оснивању Бу џе-
тског Фонда за развој пољопривреде на територији града 
Лесковца. Члан 6. став 2. и 3. гласе: "Послове на изради 
програма, праћењу реализације Програма и изради 
Извештаја о реализацији Програма обавља Ко ми сија.
Комисија из става 2. овог члана има председника и шест 
чланова, које именује Скупштина града Лесковца, на 
мандатни период од четири године".

Члан 8. гласи: " Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обавља надлежни орган 
Градске управе града Лесковца").
Буџетски Фонд ће сваке године објављивати Конкурс за 
доделу подстицајних средстава, рокове за подношење 
захтева, као и индикативни буџет мере. Врсте подсти-
цаја и детаљи услова за коришћење средстава мера по-
дстицаја дефинисаће се Одлуком Комисије Буџетског 
Фо нда, о расписивању Конкурса за доделу подстицај 
них средстава.
У овој години Буџетски Фонд планира да распише 
Конкурс за доделу подстицајних средстава у другом 
или трећем кварталу ове године и трајаће до утрошка 
опредељених средстава, а најкасније до.Конкурсом 
ће се достављати рачуни и отпремнице прихватљивих 
инве стиција које су у потпуности реализоване.
Буџетски Фонд ће спровести широку кампању инфо-
рмисања потенцијалних корисника.
Свим заинтересованим подносиоцима Захтева помоћ 
приликом попуњавања Захтева пружаће Комисија за 
пријем и обраду захтева формирана од упошљеника 
надлежног одељења Градске управе. Саставни део за-
хтева биће и Изјава да не постоји захтев за исто ула-
гање у другим јавним фондовима.
Комисија за пријем и обраду захтева ће вршити про-
веру документације у смислу комплетности, адми ни-
стративне усаглашености, прихватљивости.
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима 
у складу са условима који су раније прописани.
детаљне административне провере се спроводе пре 
одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, 
по днет на време и да ли су услови за одобравање за-
хтева испуњени.
Захтеви који буду поднети комплетни, благовремено и 
у складу са условима ће бити прегледани по редоследу 
њиховог пристизања, након тога следи провера тере-
нским обиласком газдинства потенцијалних кори-
сника.
После административне контроле и контроле на ли цу 
места, Комисији Буџетског Фонда ће од стране Ко-
мисије за пријем и обраду захтева бити поднет Изве-
штај по систему првопристиглих захтева, саставни 
део Извештаја су и новчани износи на које су по дно-
сиоци захтева остварили право.
Комисија Буџетског Фонда доноси Одлуку о усвајању 
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Извештаја и од Градског већа града Лесковца тражи 
сагласност на донешену Одлуку и Извештај.
Након добијене сагласности од Градског већа скло-
пиће се уговори са прецизираним правима и оба ве-
зама за кориснике подстицајних средстава и извр ши-
ће исплату истих. динамика исплате подсти цајних 
средстава зависиће од прилива из буџета града Ле-
сковца.
Зависно од карактера производње и интересовања за 
поједине мере, у случају недостатка финансијских 
сре дстава у буџету, или нередовног прилива фина-
нсијских средстава, Комисија Буџетског Фонда мо-
же одлучивати о висини и проценту подстицајних 
сре дстава у зависности од степена интересовања, 
предлагати измене и допуне Програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја у смислу преношења средстава са 
мера за које нема довољно интересовања на оне које 
због великог интересовања прелазе буџет планираних 
средстава, или да вишак планираних средстава из 
појединог кваратала пренесу у наредни кваратал.
Конкретизација напред наведених опредељења 
спроводи се одлукама и критеријумима Комисије Бу-
џетског Фонда из којих ће проистећи пратећа доку-
ментација о чијој реализацији ће се старати ресорне 
службе и организације.
Програм има важење уколико је прибављена сагла-
сност надлежног Министарства на предлог Програма.
Програм усваја Градско веће града Лесковца, на 
исти даје сагласност Скупштина града Лесковца, и 
примењиваће се од 1. јануара 2018. године.
Измене и допуне овог Програма врше се у попоступку 
предвиђеном за његово доношење.

2.2. Назив мере и шифра: Инвестиције за унапре-
ђење и развој руралне инфраструктуре 301.
2.2.1. Образложење
Последњих година смо сведоци да услед неповољних 
климатских услова у вегетационом периоду, пољо-
при вредна производња трпи велике губитке услед 
смањених количина падавина и појаве суше која 
узи ма размере елементарне непогоде. Зато је нео-
пхо дно да се за потребе наводњавања вода прона-
ла зи у површинским подземним водама. Због свега 
на ве деног је потребно да се пољопривредним прои-

зво ђачима обезбеде подстицајна средства за бушење 
бунара, чиме би се обезбедило континуирано снабде-
вање водом за потребе наводњавања.
У 2013. години Фонд за развој пољопривреде града 
Лесковца је расписао Конкурс по програму мера 
мо дернизација и техничка опремљеност пољопри-
вредних произвођача, удружења и задруга.
На основу овог Конкурса право на подстицаје оства-
ри ло је 1515 пољопривредних произвођача, од овог 
броја 8 пољопривредних произвођача је оствари ло 
подстицаје за копање бунара.
У 2017. години 7 пољопривредних произвођача је 
оства рило право на подстицаје за бушење бунара у 
оквиру мере Инвестиције у физичку имовину пољо-
при вредних газдинстава.

2.2.2. Циљеви мере 
Општи циљеви:

- Повећање производње.
Специфичан циљ:

- Повећање наводњаваних површина.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике

1. да је уписан у Регистар пољопривредних га-
здинстава у складу са Правилником о начину и усло-
вима уписа и вођења регистра пољопривредних га-
зди нстава;

2. За инвестицију за коју подноси захтев, не сме 
користити подстицаје по неком другом основу (су-
бве нције, подстицаји, донације), односно да иста 
инве стиција није предмет другог поступка за кори-
шће ње подстицаја, осим кредитне подршке;

3. У случају када корисник није власник ката-
старских парцела које су предмет инвестиције за ко-
ју се подноси захтев, неопходно је да на њима има 
пра во закупа, односно коришћења на основу уговора 
закљученог са закуподавцем физичким лицем или 
министарством надлежним за послове пољопривреде 
на период закупа, односно коришћења од најмање 
пет година почев од календарске године за коју се 
подноси захтев за коришћење подстицаја;

4. Наменски користи и не отуђи нити да другом ли-
цу на коришћење инвестицију која је предмет захтева 
у периоду од пет година од дана бушења бунара;

5. Уколико је корисник правно лице, мора бити у акти-
вном статусу и уписан у регистар привредних субјеката;
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6. да се регистровано пољопривредно газдинство, 
удружење, задруга налази на територији града Ле-
сковца (да се пољопривредно земљиште за које се 
подноси захтев налази на територији града Лесковца) 
и да подносилац захтева има боравиште на територији 
града Лесковца;

7. Подносилац захтева може да поднесе само један 
захтев у оквиру мере у току трајања Конкурса;

8. да је подносилац захтева измирио пореске 
обавезе према локалној самоуправи.

2.2.7. Специфични критеријуми за кориснике 
За бушење бунара, шифра инвестиције 301.2:

- да је бунар дубине до 100 метара, пречника 
80mm до 300mm и да се налази на територији града 
Лесковца.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере

Шифра 
инвестиције

Назив инвестиције

301.2 Инвестиције у израду, унапређење 
или проширење свихтипова 
инфраструктуре мањег обима, 
укључујући инвестиције у 
обновљиве изворе енергије

2.2.9. Критеријуми селекције
Прихватљиви захтеви ће се реализовати према редо-
следу доспећа, по завршетку Конкурса за доделу по-
дсти цајних средстава. Приликом допуне документа-
ције односно комплетирања, узимаће се у обзир датум 
комплетирања документације.
2.2.10. Интезитет помоћи

- максимални износ финансијских подстицајних 
средстава за бушење бунара износиће од 30% до 
50%, од трошкова бушења бунара и куповине опре-
ме, односно максимално 100.000,00 динара по је дном 
регистрованом пољопривредном газдинству, у слу-
чају пољопривредног удружења, задруге макси мално 
100.000,00 динара.
Подстицајним средствима се не надокнађује порез на 
додату вредност. Подстицајна средства могу остварити 
само подносиоци Захтева који су у потпуности рели-
зовали инвестицију за куповину нове опреме и при кљу-
чних машина.

2.2.11. Индикатори - показатељи

Редни број Назив показатеља

1. Број избушених бунара

2.2.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне са-
моуправе - Буџетског Фонда за развој пољопривреде на 
територији града Лесковца у даљем тексту Буџетски 
Фонд (Скупштинска Одлука града Лесковца број: 06-
7/16-1 од 9. децембра 2016. године о оснивању Буџе-
тског Фонда за развој пољопривреде на територији града 
Лесковца. Члан 6. став 2. и 3. гласе: "Послове на изради 
програма, праћењу реализације Програма и изради 
Извештаја о реализацији Програма обавља Коми сија.
Комисија из става 2. овог члана има председника и шест 
чланова, које именује Скупштина града Лесковца, на 
мандатни период од четири године".
Члан 8. гласи: " Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обавља надлежни орган 
Градске управе града Лесковца").
Буџетски Фонд ће сваке године објављивати Конкурс за 
доделу подстицајних средстава, рокове за подношење 
захтева, као и индикативни буџет мере. Врсте подсти-
цаја и детаљи услова за коришћење средстава мера 
подстицаја дефинисаће се Одлуком Комисије Буџе тског 
Фонда, о расписивању Конкурса за доделу подсти ца-
јних средстава.
У овој години Буџетски Фонд планира да распише 
Конкурс за доделу подстицајних средстава у другом 
или трећем кварталу ове године и трајаће до утрошка 
опредељених средстава, а најкасније до _________. 
Ко нкурсом ће се достављати рачуни и отпремнице 
прихватљивих инвестиција које су у потпуности ре-
ализоване.
Буџетски Фонд ће спровести широку кампању инфо-
рмисања потенцијалних корисника.
Свим заинтересованим подносиоцима Захтева помоћ 
приликом попуњавања Захтева пружаће Комисија за 
пријем и обраду захтева формирана од упошљеника 
надлежног одељења Градске управе. Саставни део за-
хтева биће и Изјава да не постоји захтев за исто ула-
гање у другим јавним фондовима.
Комисија за пријем и обраду захтева ће вршити про-
веру документације у смислу комплетности, админи-
стративне усаглашености, прихватљивости.
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Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима 
у складу са условима кој и су раније прописани.
детаљне административне провере се спроводе пре 
одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, 
поднет на време и да ли су услови за одобравање за-
хтева испуњени.
Захтеви који буду поднети комплетни, благовремено 
и у складу са условима ће бити прегледани по редо-
следу њиховог пристизања, након тога следи провера 
теренским обиласком газдинства потенциј алних ко-
ри сника.
После административне контроле и контроле на ли-
цу места, Комисији Буџетског Фонда ће од стране 
Ко мисије за пријем и обраду захтева бити поднет 
Изве штај по систему првопристиглих захтева, саста-
вни део Извештаја су и новчани износи на које су 
подносиоци захтева остварили право.
Комисија Буџетског Фонда доноси Одлуку о усвајању 
Извештаја и од Градског већа града Лесковца тражи 
сагласност на донешену Одлуку и Извештај.
Након добијене сагласности од Градског већа скло-
пи ће се уговори са прецизираним правима и оба ве-
зама за кориснике подстицајних средстава и извр-
шиће исплату истих. динамика исплате подсти цајних 
средстава зависиће од прилива из буџета града Ле-
сковца.
Зависно од карактера производње и интересовања за 
поједине мере, у случају недостатка финансијских 
средстава у буџету, или нередовног прилива фина-
нси јских средстава, Комисија Буџетског Фонда мо-
же одлучивати о висини и проценту подстицајних 
сре дстава у зависности од степена интересовања, 
предлагати измене и допуне Програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја у смислу преношења средстава са 
мера за које нема довољно интересовања на оне које 
због великог интересовања прелазе буџет планираних 
средстава, или да вишак планираних средстава из 
појединог квартала пренесу у наредни квартал.
Конкретизација напред наведених опредељења спро-
води се одлукама и критеријумима Комисије Буџе-
тског Фонда из којих ће проистећи пратећа доку ме-
нтација о чијој реализацији ће се старати ресорне 
слу жбе и организације.
Програм има важење уколико је прибављена сагла-

сност надлежног Министарства на предлог Програма. 
Програм усваја Градско веће града Лесковца, на исти 
даје сагласност Скупштина града Лесковца, и при-
мењиваће се од 1. јануара 2018. године.
Измене и допуне овог Програма врше се у попоступку 
предвиђеном за његово доношење.

2.3. Назив мере и шифра: Подстицаји за промо ти-
вне активности у пољопривреди и руралном ра-
звоју 402.
2.3.1. Образложење
У оквиру ове мере планирамо финансирање за орга-
низовање традиционалних сајмова, изложба и мани-
фестација на теритирији града Лесковца које су везане 
за презентовање постигнутих резултата и развојних 
потенцијала села, пољопривредне производње, пре-
раде пољопривредних производа, као и пласмана 
про извода и услуга, развој агроекотуризма и за све 
друге области унапређења квалитета живота на селу. 
Планира се и финансијска подршка за организовање 
изложби/манифестација птица и изложби/манифе-
стација украсне живине и ситних животиња. Град 
Лесковац је преко Агенције за локални економски 
развој у 2015. и 2016. години организовао манифе-
стације: дани јагоде, дани вишње, дани крушке, 
да ни паприке и дани кромпира. У 2017. години Бу-
џе тски Фонд за развој пољопривреде на терито рији 
гра да Лесковца је преко Градске Управе-Оде љења 
за при вреду и пољопривреду организовао манифе-
ста ције: дани вишње, дани крушке, дани паприке и 
дани кромпира. Манифестација дани кромпира одр-
жа на је у децембру месецу, рачуни нису плаћени до 
кра ја године, па је завршним рачуном створена оба-
веза у износу од 161.543,80 динара, што је у табе ли 
четири приказано као пренета обавеза.
Такође се планира финансијска подршка за учествовање 
удружења и задруга са активним статусом на инфо-
рмативним активностима: сајмовима, изложбама, мани-
фе стацијама везане за развој производње и пласман 
про извода у повртарству, воћарству, пчеларству и сточа-
рству ван територије града Лесковца.
Ова мера је у складу са Стратегијом пољопривреде и 
руралног развоја Републике Србије за период 2014-
2024.године. У претходним годинама град Лесковац 
преко Фонда за развој пољопривреде града Лесковца 
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је подржао следеће манифестације: дАНИ ПАПРИКЕ 
у селу доња Локошница, у организацији Месне заје-
днице доња Локошница; "Сајам традиционалних 
про извода и рукотворина Србије" у организацији до-
ма културе Брестовац; "Сајам Лесковачког дома ћег 
ајвара и зимнице" у организацији Удружење "Леско-
вачки ајвар". У 2015. години финансијски је подржан 
"IV Сајам Лесковачког домаћег ајвара, зимнице и 
пића - Лесковац 2015". У 2016. години финансијски 
је подржан "V Сајам Лесковачког домаћег ајвара, зи-
мнице и пића - Лесковац 2016".
У 2017. години финасијски је подржано Удружење за 
заштиту и одгој птица "Штиглић" Лесковац у износу 
од 61.040,00 динара. Удружење Лесковачки ајвар 
оду стало је од потписивања Уговора из разлога што 
се VI Сајам Лесковачког домаћег ајвара, зимнице и 
пића-Лесковац 2017. уклопио у емисију "Жикина ша-
реница", други дан емитовања је био предвиђен за 
промоцију туристичких и гастрономских потенцијала 
града Лесковца. 

2.3.2. Циљеви мере 
Општи циљеви:

- Промоцију развојних потенцијала села и руралних 
средина путем информативних активности (сајмови, 
изложбе, манифестацпје, студијска путовања).
Специфичан циљ:

- Повећање прераде пољопривредних производа и 
пласмана.
2.3.3. Веза мере са Националним програмима за 
рурални развој и пољопривреду

- Национални Програм за пољопривреду за период 
2018-2020 године, садржи Посебне подстицаје - про-
мотивне активности у пољопривреди. Национални про-
грам за рурални развој није усвојен, па самим тиме није 
применљив.
2.3.4. Крајњи корисници

- регистрована пољопривредна удружења, задруге;
- регистрована удружења за заштиту и одгој птица 

и ситних животиња;
- Буџетски Фонд за развој пољоприведе на терито-

рији града Лесковца преко Градске Управе града Ле-
ско вца - Одељења за привреду и пољопривреду.
2.3.5. Економска одрживост
За ову меру није предвуђен бизнис план.

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
1. Уколико је организатор активности удружење/

задруга, потребно је да је удружење/задруга, реги-
стровано код надлежних државних о рана и да до-
стави Решење о упису у АПР о регистрацији удру же-
ња/задруге.

2. да удружење/задруга, своје делатности обавља 
на територији града Лесковца.
2.3.7. Специфични критеријуми

- да организатор, односно учесник, за предметну 
инвестицију не користи и неће користит средства из 
буџета града Лесковца за текућу шдину, осим фина-
нсијских средстава на која је подносиоц захтева остварио 
према Буџетском Фонду за развој пољопривреде на 
територији града Лесковца, за текућу годину.

- да су регистрована удружења за заштиту и одгој 
птица и ситних животиња, активни члан СОФ-а (Српска 
орнитолошка федерација) и да имају пријављену изло-
жбу/манифестацију на годишњој Скупштини СОФ-а.
Напомена: Општи критеријуми за кориснике и 
Специфични критеријуми не односе се на Буџетски 
Фонд за развој пољоприведе на територији града 
Лесковца - Градску Управу града Лесковца - Одељење 
за привреду и пољопривреду.
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра 
инвестиције

Назив инвестиције

402.1 Информативне активности: 
сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања

2.3.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реали-
зацији ове мере с обзиром да није предвиђено ранги-
рање потенцпјалних корисника. Мера се спроводи пре-
ма редоследу пристиглих захтева, до утрошка сре дста-
ва.
2.3.10. Интензитет помоћи
Максимални износ финансијских подстицајних 
средстава за организовање сајмова, манифестација и 
изложби које су везане за територију града Лесковца, 
а односи се на презентовање постигнутих резултата 
и развојних потенцијала села, пољопривредне прои-
зводње, прераде пољопривредних производа и пла-
смана производа и услуга, развој агроекотуризма и за 
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све друге области унапређења квалитета живота на 
селу, износиће 100% од прихватљивих трошкова, са 
обрачунатим порезом на додату вредност (на основу 
профактуре), а не може бити већи од 100.000,00 ди-
нара.
Максимални износ финансијских подстицајних сре-
дстава за организовање изложби/ манифестација које 
су везане за територију града Лесковца, а односе се на 
изложбе/манифестације птица и изложбе/манифестације 
украсне живине и ситних животиња износиће 100% 
од прихватљивих трошкова са обрачунатим порезом 
на додату вредност (промотивни/рекламни материјал, 
закуп штандова и простора, изнајмљивање и набавка 
опреме, превоза судија и опреме, преноћишта и надо-
кнада судија, кетеринг, стручна предавања и сл.) на 
осно ву профактура/рачуна, а не може бити већи од 
100.000,00 динара.
За организовање манифестација, изложби и сајмова 
везане за промоцију говедарства износиће 100% од 
прихватљивих трошкова, са обрачунатим порезом на 
додату вредност (на основу профактуре), а не може 
бити већи од 400.000,00 динара.
За учествовање удружења и задруга на републичким 
и регионалним изложбама говеда максимални износ 
финансијских подстицајних средстава износиће 100% 
од прихватљивих трошкова, са обрачунатим порезом на 
додату вредност (трошкови транспорта грла, осигурање 
грла, закуп простора и сл.) на основу профактуре, а не 
може бити већи од 150.000,00 динара.
За учествовање удружења, задруга на сајмовима, 
изложбама и манифестацијама везане за презентовање 
постигнутих резултата и развојних потенцијала села, 
пољо привредне производње, прераде пољопривредних 
производа и пласмана производа и услуга, развој агро-
екотуризма и за све друге области унапређења квали-
тета живота на селу, максимални износ фина нсијских 
подстицајних средстава износиће 100% од при-
хватљивих трошкова, са урачунатим порезом на до дату 
вредност (трошкови превоза, путарина, закуп штандова/
простора, рекламни матер јил и сл.) на осно ву поднетих 
профактура/рачуна (након одржане инфо  рмативне 
активности), а не може бити већи од 100.000,00 динара.
Организовање манифестација дани јагоде, дани ви-
шње, дани крушке, дани паприке и дани кромпира, 

организоваће Буџетски Фонд за развој пољопривреде 
на територији града Лесковца преко Градске Управе 
града Лесковца - Одељења за привреду и пољо при-
вреду. За организовање једне манифестације пла-
нира се утрошак новчаних средстава максимално до 
200.000,00 динара са урачунатим ПдВ-ом. Новча на 
средства би се утрошила за набавку добара и услуга 
(кетеринг, промотивни материјал, мајице са одшта-
мпаним логом манифестације, награде за излага че и 
сл.). 
2.3.11. Индикатори/показатељи

Редни 
број Назив показатеља

1. Број реализованих активности.

2. Укупан број поднетихзахтева.

3. Укупан број подржаних захгева.

2.3.12. Административна процедура
Мера ће бити спроведена од стране органа локалне 
самоуправе - Буџетског Фонда за развој пољопривреде 
на територији града Лесковца у даљем тексту Буџетски 
Фонд (Скупштинска Одлука града Лесковца број: 
06-7/16-1 од 9. децембра 2016. године о оснивању 
Буџетског Фонда за развој пољопривреде на територији 
града Лесковца. Члан 6. став 2. и 3. гласе: "Послове 
на изради програма, праћењу реализације Програма и 
изради Извештаја о реализацији Програма обавља Ко-
мисија.
Комисија из става 2. овог члана има председника и шест 
чланова, које именује Скупштина града Лесковца, на 
мандатни период од четири године".
Члан 8. гласи: " Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обавља надлежни орган 
Градске управе града Лесковца").
У овој години Буџетски Фонд за манифестације дани 
јагоде, дани вишње, дани крушке, дани паприке и дани 
кромпира у укупном износу од 1.000.000,00 динара 
неће расписивати Конкурс за доделу подстицајних сре-
дстава. Од опредељених средстава 161.543,80 динара 
намењено је за пренете обавезе (дани кромпира из 
2017. године рачуни нису плаћени до краја исте године). 
Пре остали износ од 838.456,20 динара биће намењен за 
одржавање манифестација. Организација наведених 
манифестација биће у надлежности Буџетског Фонда 
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односно Градске Управе града Лесковца - Одељења за 
привреду и пољопривреду. Надлежно одељење Гра-
дске Управе за набавку добара и услуга расписаће Јавну 
набавку за потребе одржавања манифестација дани ја-
годе, дани вишње, дани крушке, дани паприке и да  ни 
кромпира. Након расписане и реализоване Ја вне наба-
вке наставиће са даљим активностима у реали за цији 
поменутих манифестација.
Конкурс за доделу подстицајних средстава у висини 
од 700.000,00 динара, за организовање манифестација, 
изложби и сајмова везане за промоцију говедарства, 
за презентовање постигнутих резултата и развојних 
потенцијала села, пољопривредне производње, прераде 
пољопривредних производа и пласмана производа и 
услуга, развој агроекотуризма и за све друге области 
унапређења квалитета живота на селу, изложбе/манифе-
стације птица и изложбе/манифестације украсне живине 
и ситних животиња, за учествовање удружења, задруга 
на сајмовима, изложбама и манифестацијама везане за 
презентовање постигнутих резултата и развојних по-
тенцијала села, пољопривредне производње, прераде 
по љопривредних производа и пласмана производа и 
услу га, развој агроекотуризма и за све друге области 
уна пређења квалитета живота на селу, на републичким 
и регионалним изложбама говеда биће расписан у 
дру гом или трећем кварталу текуће године и трајаће 
до утрошка опредељених средстава а најкасније 
до________.
Заинтересована удружења и задруге, подносиће За-
хтев за подстицајна средства са пратећом доку ме-
нтацијом све до утрошка опредељених средстава.
Комисија за пријем и обраду Захтева формирана од 
упо шљеника надлежног органа Градске управе вршиће 
проверу документације у смислу комплетности, адми-
ни стративне усаглашености, прихватљивости.
детаљне административне провере се спроводе пре 
одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун 
и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.
После административне контроле, Комисији Буџетског 
Фонда ће од стране Комисије за пријем и обраду Захтева 
бити поднети Извештаји по систему првопристиглих 
захтева, саставни део Извештаја су и новчани износи на 
које су подносиоци захтева остварили право.

Буџетски Фонд ће спровести широку кампању инфо-
рмисања потенцијалних корисника.
Комисија Буџетског Фонда задржава право да подно-
сиоцу Захтева затражи додатну документацију као доказ 
за коришћење подстицајних средстава из ове мере.
Комисија Буџетског Фонда доноси Одлуку, о усвајању 
Извештаја и од Градског већа града Лесковца тражи 
са гласност на донешену Одлуку и Извештај. Након 
доби јене сагласности од Градског већа склопиће се 
уговор са прецизираним правима и обавезама за кори-
снике подстицајних средстава и извршиће уплату на на-
значени жиро рачун организатора/учесника. дина мика 
исплате остварених подстицајних средстава зависиће 
од прилива из буџета града Лесковца.
Зависно од карактера производње и интересовања за 
поједине мере, у случају недостатка финансијских сре-
дстава у буџету, или нередовног прилива финанси јских 
средстава, Комисија Буџетског Фонда може одлучивати 
о висини и проценту подстицајних средстава у зави-
сности од степена интересовања, предлагати измене и 
допуне Програма мера подршке за спровођење пољо-
привредне политике и политике руралног развоја у 
смислу преношења средстава са мера за које нема до-
во љно интересовања на оне које због великог интере-
совања прелазе буџет планираних средстава, или да 
ви шак планираних средстава из појединог квартала 
пренесу у наредни квартал.
Конкретизација напред наведених опредељења спро-
води се одлукама и критеријумима Комисије Буџетског 
Фонда из којих ће проистећи пратећа документација о 
чијој реализацији ће се старати ресорне службе и орга-
низације.
Програм има важење уколико је прибављена сагласност 
надлежног Министарства на предлог Програма.
Програм усваја Градско веће града Лесковца, на исти 
даје сагласност Скупштина града Лесковца, и приме-
њи ваће се од 1. јануара 2018. године.
Измене и допуне овог Програма врше се у попоступку 
предвиђеном за његово доношење.
Након реализације организовања манифестације, сајма, 
изложбе организациони одбор је у обавези да Буџе-
тском Фонду подносе извештај о реализацији уго воре-
них активности са спецификацијом утрошених фина-
нси јских средстава.
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III Идентификациона карта

Табела: Општи подаци и показатељи

Назив показатеља Вредност, опис показатеља Извор податка и година

ОПШТИ ПОДАЦИ

Административни и географски положај

Аутономна покрајина / Устав РС

Регион Јужна и Источна Србија рзс*, 2017

Област Јабланичка рзс*, 2017

Град или општина Лесковац рзс*, 2017

Површина 1.025км2 рзс*, 2017

Број насеља 144 рзс*, 2017

Број катастарских општина 140 рзс*, 2017

Број подручја са отежаним условима 
рада у пољопривреди (ПОУРП)(14)

39 Правилник, 2016

Демографски показатељи

Број становника 144.206 рзс**, 2011

Број домаћинстава 43.603 рзс*, 2017

Густина насељености (број становника / 
површина, км2 )

140,69 /

Промена броја становника 2011:2002 
(2011/2002*100- 100)

-7,71 рзс**, 2011

- у руралним подручјима АП/ЈЛС -9,73 рзс**, 2011

Становништво млађе од 15 година(%) 14,57 рзс**, 2011

Становништво старије од 65 година(%) 17,61 рзс**, 2011

Просечна старост 42,1 рзс*, 2017

Индекс старења(15) 120,9 рзс*, 2017

Без школске спреме и са непотпуним 
основним образовањем %

19 рзс*, 2017

Основно образовање (%) 18,42 рзс*, 2017

Средње образовање (%) 49,60 рзс*, 2017

Више и високо образовање (%) 12,36 рзс*, 2017

Пољопривредно становништво у 
укупном броју становника (%)

54,73 Процена, 2017

Природни услови

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, 
брдски, планински)

Брдско планински Интерни / 

Преовлађујући педолошки типови 
земљишта и бонитетна класаП6'1

Алувијално- делувијално, гајњаче 
и пепељуше, III-V класе има и 
VIII класе

Интерни /

Клима (умерено-континентална, 
субпланинска...)

Умерено-континентална Интерни /

Просечна количина падавина (mm) 625,40 Интерни /
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Средња годишња температура (°С) 11,10 Интерни /

Хидрографија (површинске и подземне 
воде)

Реке: ЈужнаМорава, притоке: 
Ветерница, Јабланица, Власина, 
Пуста река, Рупска река, Вучјанка 
Језера: Власинско, Барје, 
Брестовачко. Подзмне воде се 
налазе на дубини од 2,9м па до 
100м.

Интерни /

Површина под шумом (hа) 35.883,99 рзс*, 2017

Површина под шумом у укупној 
површини АП/ЈЛС (%)

34,96 рзс*, 2017

Пошумљене површине у претходној 
години (hа)

37,17 рзс*, 2017

Посечена дрвна маса (m3 ) 43.833 рзс*, 2017.

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Стање ресурса

Укупан број пољопривредних 
газдинстава:

15.507 рзс***, 2012.

Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава (РПГ):

10.726 Управа за трезор1, фебруар 
2018.

-  породична пољопривредна 
газдинства

10.697

- правна лица и предузетници 33

Коришћено пољопривредно земљиште - 
КПЗ (hа)

30.659 рзс***, 2012.

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС 
(%)

29,91 /

Оранице и баште, воћњаци, виногради, 
ливаде и пашњаци, остало(18) (hа, %)

22.448hа оранице и баште 
(73,22%); 3.814hа ливаде и 
пашњаци(12,44%) 3.435hа; 
воћњаци(11,20%); 673hа 
виногради(2,19%); 288hа 
остало(0,95%).

рзс***, 2012.

Жита, индустријско биље, поврће, крмно 
биље, остало(19) (hа, %)

Жито 16.118ha (71,8%); крмно 
биље 3.035ha (13,52%); поврће 
1.468ha(6,6%), кромпир 
1.284ha(5,72%), индустријско 
биље ЗЗha (0,15%), махунарке 
218ha (0,97%), остало 283ha 
(1,26%).

рзс***, 2012.

Просечна величина поседа (КПЗ) по 
газдинству (ha)

1,98 рзс***, 2012.

Обухваћеност пољопривредног 
земљишта комасацијом (ha)

1.676 Интерни, фебруар 2018.

Обухваћеност земљишта неким видом 
удруживања (ha)

интерни

Пољопривредна газдинства која 
наводњавају КПЗ

5.528 рзс***, 2012.
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Одводњавана површина КПЗ (ha) Нема података Интерни /

Наводњавана површина КПЗ (ha) 2.939 рзс***, 2012.

Површина пољ.земљишта у државној 
својини на територији АП(20) (ha)

/ интерни

Површина пољ.земљишта у државној 
својини која се даје у закуп (ha):

~3.500 Интерни, фебруар 2018.

 физичка лица (%): правна лица(%) 95:5 интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, 
кошнице пчела (број)

13.792 говеда, 35.841 свиње, 6.367 
овце и козе, 201.915 живина, 
11.206 кошнице

рзс***, 2012.

Трактори, комбајни, прикључне машине 
(број)

8.5 80 једноосовински трактори; 
11.418 двоосовински трактори; 
656 комбајни; 34.844 прикључне 
машине.

рзс***, 2012.

Пољопривредни објекти(21) (број) 61.548 рзс***, 2012.

Хладњаче, сушаре, стакленици и 
пластеници (број)

35 хладњаче, 
108 сушаре, 
9 стакленика, 
10.668 пластеника

рзс***, 2012.

Употреба мин. ђубрива, стајњака и 
средстава за заштиту биља (ћа, број ПГ)

23.161ha (14.478ПГ) мин. ђубрива, 
3.861ha (7.181 ПГ)стајњак, 
22.626ha (14.753 ПГ) средства за 
заштиту биља.

рзс***, 2012.

Број чланова газдинства и стално 
запослених на газдинству:

40.138 рзс***, 2012.

(на породичном ПГ : на газдинству 
правног лица / предузетника) (ha)

39.998/140 рзс***, 2012.

Годишње радне јединице (број) 16.538 рзс***, 2012.

Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника(24)(број)

13 Интерни, 2014.

Производња пољопривредних производа(25) (количина):

- биљна производња (t) 40.094 пшенице, 
36.871 кукуруза,
035 пасуља,
430 кромпира,
1.888 јабука,
6.307 шљиве,
1.707 детелине,
16.187 грожђа.

рзс***, 2012.

-  сточарска производња (t, lit., ком.) 3.566 меса,
4.386 млека, 
69.000 јаја

Интерни, 2014.

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈA

Рурална инфраструктура

Саобраћајна инфраструктура

дужина путева (26) (км) 625,203 рзс*, 2017.

Поште и телефонски претплатници 
(број)

18 пошти, 
27.952 претплатника

рзс*, 2017.
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Водопривредна инфраструктура

домаћинства прикључена на водоводну 
мрежу (број)

32.863 рзс*, 2017.

домаћинства прикључена на 
канализациону мрежу (број)

20.235 рзс*, 2017.

Укупне испуштене отпадне воде хиљ.м3 5.106 рзс*, 2017.

Пречишћене отпадне воде хиљ.м3 / рзс*, 2017.

Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном 
енергијом(27) (број)

3 трафо станице Интерни, 2015.

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре(28) 
(број)

56 предшколске, 
108 основне и средње школе, 
3 високе школе и факултета

рзс* 2017, школска 2015/2016

Број становника на једног лекара 324 рзс*, 2017.

Број корисника социјалне заштите 14.870 рзс*, 2015.

Диверзификација руралне економије

Запослени у сектору пољопривреде, 
шумарства и водопривреде(29) (број)

(39.998+205) укупно 40.203 рзс*, 2015. рзс***, 2012.

Газдинства која обављају друге 
профитабилне активности(30) (број)

1.511 рзс***, 2012.

Туристи и просечан број ноћења 
туриста3 на територији АП/ЈЛС(31) (број)

9.137 туриста, 
16.104 ноћења

рзс*, 2017.

Трансфер знања и информација

Пољопривредна саветодавна стручна 
служба (да/не)

да Интерни, 2017.

Пољопривредна газдинства укључена у 
саветодавни систем(32) (број)

3.500 ПССС, фебруар 2018.

333.
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољо-
привреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", 
број 10/13,142/14,103/15 и 101/16) и члана 25. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", бр. 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина 
града Лесковца на 22. седници одржаној 13. јуна 2018. 
године, донела је

ОДЛУКУ

I

УСВАЈАЈУ СЕ измене и допуне Програма коришћења 
средстава буџетског фонда за разој пољопривреде на 

територији града Лесковца за 2018. годину, Комисије 
Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији 
града Лесковца од 30.04.2018. године, број 40/18-04/1.

II

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу,13. јуна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК 
Александар Ђуровић
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334.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и 66. став 3. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/14-др.закон и 101/16 - др.закон), члана 53. 
став 4. и 55. став 5. Закона о водама ("Службени гласник 
РС" бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и члана 25. Статута града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", бр. 
12/08, 7/11, 43/12, 29/13, 54/16 и 9/17-испр.), Скупштина 
града Лесковцана 22. седници одржаној 13.јуна 2018.
године, донела је

ОДЛУКУ

I

Усваја се Оперативни план одбране од поплава за 
воде II реда на територији града Лесковца за 2018. 
годину.

II

Саставни део ове Одлуке је Оперативни план за 
одбрану од поплава за воде II реда на територији гра-
да Лесковца за 2018. годину, са Мишљењем Јавног 
во допривредног предузећа "Србијаводе" Београд, 

Во до привредни центар "Морава" Ниш, број 4636/1од 
21.5.2018. године.

III

Одлуку и План доставити Министарству унутрашњих 
послова - Сектору за ванредне ситуације, Јавном во-
до привредном предузећу "Србијаводе" Београд, 
во до привредни центар "Морава" Ниш, градоначе-
лнику, Градском већу, Одељењу за привреду и пољо-
привреду града Лесковца и А/А.

IV

Одлуку и Оперативни план објавити у "Службеном 
гласнику града Лесковца". 

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу 13. јуна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК 
Александар Ђуровић
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ГРАДСКА УПРАВА ЛЕСКОВАЦ

OПЕРАТИВНИ ПЛАН

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА  

ЗА 2018. ГОДИНУ

ЛЕСКОВАЦ, ЈУН 2018. године

335.
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1.2. Хидрогеографске карактеристике
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2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ОД ПОПЛАВА
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4.4 Проглашење и укидање одбране од поплава

5. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
5.1.Субјекти одбране од поплава и други правни субјекти
5.2.Списак фирми укључених за потребе одбране од поплава, које 
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НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018.ГОД.

9. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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I.УВОД

Одбрана од поплава за воде II реда на територији Града Лесковца, спроводи
сe на основу „Закона о водама“ (Сл.гл.РС бр.30/2010) и „Општег плана одбрана 
од поплава за период 2012.-2018.год. (Сл.гл.РС бр.23/12), а према Оперативном 
плану одбране од поплава за 2018. годину Републике Србије, објављеном у 
''Службеном гласнику РС'' бр. 15/2018. 

Оперативни План одбране од поплава за воде II реда доноси се за сваку 
календарску годину. Садржи генералне карактеристике подручја, процену 
угрожености, критеријуме за проглашавањe одбрана од поплава, мере заштите
од поплава, ангажовање радне снаге, опреме и механизације, руковођење одбраном 
од поплава, обавештавање и узбуњивање јавности и финансирање одбране од 
поплава у 2018.години на територији града Лесковца.  

2. ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

1.1 Топографско-географске карактеристике

Лесковац лежи на надморској висини од 228 метара, смештен са још 143
насеља у плодној котлини, која је била огранак некадашњег Панонског мора. Око 
котлине су планине Радан (1409 m) и Пасјача на западу, Кукавица и Чемерник (1638 
m) на југу и Бабичка гора (1098 m), Селичевица (903m) и Сува планина на истоку. На 
северу се граничи са нишком котлином а на југу преко Грделичке клисуре са 
врањско-бујановачком котлином.

Ово подручје карактерише јасно изражен брежуљкасто-брдовит и
планински рељеф и велика речна долина Јужне Мораве. Највећи део терена је
брдовит, пун речица, јаруга, повремених бујичних токова, потока и долина,
углавном благо заталасан.  

1.2 Хидрографске карактеристике

Хидрографска мрежа на подучју Лесковца је веома развијена. Осим
великих река Јужне Мораве, Ј а б л а н и ц е  и В е т е р н и ц е  сви остали водотоци
на подручју Лесковца спадају у категорију бујичних водотока, а по категоризацији 
припадају во дама II р еда (по  анализама стр учне службе о ко  540 км вододтокова II 
реда)

Најзначајнији водоток је река Јужна Морава. Притоке реке Ј. Мораве су: река 
Јабланица, реке Ветерница, Јелашничка река, Мастина река, Стара река, Црковничка 
река, Дубрава, Дрћевачка река, Купиновичка река, Орашачка река, Рајнопољска река, 
Река, Ораовица поток, Грчки Дол поток, Копашничка река, Војиничка река, Јанчина 
река, Бистрица река, Маличка река, Палојска река, Личиндолска река, Бабички поток, 
Крнејска долина, Предејанска река, Лебедска река, Шараница, Церница, Шарково 
Брдо, Бакарна Долина, Царичина, Говедарска Долина, Шараница канал (Липовица) и 
Туловска река.

Притоке реке Ветернице су: река Сушица, Накривањска река, Вучјанска 
река, Брзанска река, Букоглавска река и канал Бара. Поток Бучан-доњи ток се улива у 
канал Бара,  док се горњи ток овог потока улива у Туловску реку. Притока 
Букоглавске реке је Винка.
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Притока Липовичке реке је Церимска река. Притоке Шараница 
канал(Липовица) је Одровје, Шиљегарски поток и Шавариште. Манастириште поток 
је притока Шаранице која прелази у Шараница канал(Печењевце) и притока је реке 
Јабланице. 

Значајнији водотоци који угрожавају подручје града Лесковца су : река 
Ветерница, река Јабланица, Туловска река, река Вучјанка, Пуста река и Рупска река.

Бујични водотоци на територији Лесковца су приказани у табели 1. 
У приложеној табели су приказане површине сливова, обим сливова,

дужине токова и максимални протицај свих бујичних водотока на подучју
Лесковца.

Табела 1
Број 

слива
Име тока
(профил) Притока река Површи

на слива
обим 
слива

Дужина 
тока

Maксимални протицај  Q1% (m³/s)

1 Мастина река Ј. Мораве 8.26 11.62 5.36 38.54 
2 Стара река Ј. Мораве 15.61 16.08 7.03 67.02 
3 Црковничка река Ј. Мораве 15.68 20.65 10.5 65.89 
4 Дубрава Ј. Мораве 2.63 7.05 3.35 12.24 
5 Дрћевачка река Ј. Мораве 14.91 20.17 9.7 57.36 
6 Купиновачка Ј. Мораве 30.94 30.86 13.86 98.16 
7 Орашачка река Ј. Мораве 44.21 41.8 18.74 136.42 
8 Рајнопољска река Ј. Мораве 12.81 16.93 8.08 51.13 
9 Река Ј. Мораве 36.52 40.61 20.73 73.45 

10 Ораповица поток Ј. Мораве 2.34 6.88 3.18 14.25 
11 Грчки дол поток Ј. Мораве 12.11 15.82 7.72 40.57 
12 Копашничка река Ј. Мораве 43.94 42.3 19.37 170.83 
13 Војиничка река Ј. Мораве 7.25 10.9 5.56 46.49 
14 Јанчина река Ј. Мораве 7.44 13.72 6.22 51.84 
15 Бистрица река Ј. Мораве 27.87 25.92 10.87 107.64 
16 Маличка река Ј. Мораве 3.75 9.27 3.97 25.27 
17 Палојска река Ј. Мораве 6.75 11.76 4.86 46.12 

18 Личиндолска река Ј. Мораве 9.49 15.2 7.07 59.58 

19 Бабићки поток Ј. Мораве 1.09 4.65 2.13 9.05
20 Крнејска долина Ј. Мораве 2.67 7.03 3 19.76 
21 Предејанска река Ј. Мораве 19.87 21.47 9.83 74.89 
22 Лебедска река Ј. Мораве 12.33 18.15 8.87 56.24 
23 Шараница Ј. Мораве 26.43 27.23 15.06 59.85 
24 Цернички поток Јабланица 32.33 30.47 13.46 65.75 
25 Шарково брдо Ј. Мораве 4.46 9.94 4.79 16.32 

26 Сушица Ветернице 37.3 41.37 22.81 76.23 

27 Накривањска река Ветернице 7.31 12 4.58 108.81 

28 Церимска Липовичке реке 237.94 77 36.14 49.79 
29 Ак. БАРЈЕ Ветернице 565.42 138.2 74 399.02
30 ВЕТЕРНИЦА Ј. Мораве 45.55 45.66 23.29 418.11 
31 БУЧАН Ветернице 55.6 40.49 20.63 40.28 

32 ВУЧЈАНСКА Ветернице 3.58 8.77 3.84 4.84

33 БАКАРНА ДОЛИНА Ј. Мораве 4.27 9.36 3.73 33.43 

34 ЦАРИЧИНА Ј. Мораве 2.2 7.66 3.27 41.93 
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35 ГОВЕДАРСКА 
ДОЛИНА Ј. Мораве 8.36 13.72 6.3 23.03

36 БРЗАНСКА РЕКА Ветернице 15.92 23.94 10.48 43.89 

37 ВИНКА Букоглавске р. 
Слив Ветернице

10.39 17.89 8.1 69.78 

38 БУКОГЛАВСКА Р. Ветернице 25.31 22.6 10.2 64.12

39 ШАРАНИЦА КАНАЛ  
до пруге Ј. Мораве 11.49 14.58 6.57 65.03

40 ОДРОВЈЕ Шараница канал 7.13 10.61 3.72 46.83 

41
ШИЉЕГАРСКА И 

ШАВАРИШТЕ 
ЗАЈЕДНО

Шараница канал
8.26 11.62 5.36 35.43

42 МАНАСТИРИШТЕ П. Шаранице 3.38 8.27 3.32 20.44

43 Орлова долина Шаранице 2.38 6.17 2.91 13.77 

Горњи делови сливова већине бујичних водотока припадају брдским
подручјима, са релативно великим падовима слива и речног корита. С друге
стране, доњи токови се налазе у равничарским зонама - долинама река у које се
бујични водотоци уливају.  

Најважнији геоморфолошки фактор који утиче на генезу великих вода је
пад речног слива..

Већина бујичних водотока на подручју Лесковца има развијене речне
долине у до њем и делу средњег тока. Дужине и ширине речних долина су
променљиве, у зависности од геоморфолошких и геолошких услова. У оквиру
морфолошких фактора водотока, посебан значај има уздужни пад. Уздужни пад
речног корита је детерминантни фактор хидрауличког режима тока. 

Код већине природних водотока, димензије речног корита и његова
пропусна моћ нису у сагласности са протицајима великих вода, што је основни
узрок феномена поплава. Такав је случај и са свим бујичним водотоцима на
подручју Лесковца. У већини случајева, димензије корита су минималне – са
ширином у нивоу обала од 2–4 m и максималном дубином (денивелацијом између
обала и талвега) од 1-2 m. 

Граду Лесковцу припада и акумулација „Барје“ на реци Ветерници. Ова 
акумулација има вишеструку намену и служи за снабдевање водом самог града 
Лесковца и насеља на територији градаЛесковца, заштити града Лесковца од Q0,1%

Годишња доба се одликују поступним прелазима са нешто хладнијим 
пролећем у односу на јесен. Лета се одликују стабилним временским приликама са 

велике воде, задржавање наноса, изравнавање неравномерних протицаја и 
обезбеђивање неприкосновеног и гарантованог минимума.

Намена акумулације за наводњавање пољопривредних површина и у 
хидроенергетске сврхе биће реализована у другој фази изградње.

1.3 Климатске карактеристике

Географски положај града Лесковца са разноликим рељефом, ширим и ужим 
речним долинама, брдовитим и планинским подручјем, условљава прелазни режим 
између умерено континенталног и средоземног поднебља са извесним 
специфичностима које се манифестују елементима субхумидне и хумидне климе.
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појавом сушних периода када се јавља потреба за наводњавањем као предусловом 
интензивне пољопривредне производње. За зиму су карактеристичне честе 
циклонске активности са Атлантског океана и Средоземног мора, уз повремено 
деловање сибирског антициклона, па је честа појава касних пролећних мразева који 
наносе штету у пољопривреди а посебно у воћарској и рано повртарској производњи.

Температура:
Према метеоролошким опсервацијама Хидрометеоролошког завода 

Републике Србије, оделења за климатологију и обраду метеоролошких података, за 
период од 1995. – 2006. године, срачунате су просечне месечне и годишње 
температуре у Лесковцу. 

Просечна годишња температура за период од 1995. – 2006. године износи 
11,3 оC.

Најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 0,2 оC, 
најтоплији су јул и август са 21,7 и 21,3 оC, док средње годишње колебање 
температуре износи 21,5 оC. Међутим маритимни утицај огледа се у померању 
температурних минимума на фебруар и појави температурних максимума у 
августу месецу, као и топлијој јесени од пролећа за 1,2 о

- Пролеће  11,2 °С,

C.  

Средње температуре годишњих доба износе:

- Лето       21,5 °С,
- Јесен     12,4 °С,   
- Зима       1,5 °С.

Средња температура ваздуха за вегетациони период (април – септембар) 
у периоду од 1995. – 2006. године износила је 17,7 оC, док је просечна 
температура мразних дана током вегетационог периода у априлу и мају месецу 
износила – 0,9 односно – 0,1 оC.

Температурни прелаз од лета ка зими готово је идентичан прелазу од 
зиме ка лету када температура бележи благо повећање, јер раст температуре од 
марта до маја износи 9,9 оC, а смањење од септембра до новембра 10,1 оC, што 
указује на прелазни карактер између умерено – континенталне и средозeмне 
климе овог подручја.

Средње дневне температуре изнад 9 оC су од априла до октобра, а да су 
од маја до септембра изнад 14 оC. Одступање средњих дневних температура у 
појединим месецима од средње годишње температуре указује да је она негативна 
од новембра до априла, с најнижом вредношћу јануара, јер је његова средња 
дневна температура за 11,1 оC нижа од средње годишње температуре. Код 
позитивних одступања најизраженије одступање је у јулу и износи 10,4 оC.

На основу просечних месечних и годишњих температура за време 
вегетационог периода, просечна температура током вегетационог периода износи 
10,9 оC.

Најхладнији месец у вегетационом периоду је април са средњом 
температуром од 5,9 оC, док су најтоплији месеци јул и август са 14,6 и 13,7 оC, 
док средње колебање температуре током вегетационог периода износи 8,7 оC.
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Релативна влажност и количина падавина:

Падавине су један од најважнијих климатских елемената. На падавински 
режим преовлађајући утицај има циклонска активност различитог порекла, која се 
манифестује у продорима влажних и хладних ваздушних маса са Атлантског океана 
са запада и северозапада, топлих с југа и југозапада из области Средоземља, као и 
зимских продора хладних ваздушних маса са севера и североистока. С обзиром на 
наведене атмосферске процесе и карактеристике рељефа за падавине на територији 
града Лесковца може се рећи да су равномерно распоређене у времену и простору.

Град Лесковац има континентални режим падавина. Веће количине
падавина су у топлој половини године у месецима мај и јун, док највише падавина од 
76 мм има у месецу новембру. Најмање количине падавина су у фебруару и октобру 
месецу. Број дана у току године са падавинама у облику снега износи 21,6. Појава
снежног покривача могућа је од новембра месеца и он се задржава до марта. Планина
Кукавица је у току године под снегом 88,4 дана. Месец са највећим бројем дана под
снежним покривачем је јануар.  

Нормална годишња сума падавина за град Лесковац, износи око 600 мм, док 
за ванградске делове сума падавина у просеку расте са надморском висином и износи 
око 800 мм. 

Према подацима Хидрометеоролошког завода Републике Србије, оделења за 
климатологију и обраду метеоролошких података, у граду Лесковцу просечна сума 
падавина у вегетационом периоду (април – септембар), у раздобљу од 1950. – 1962. 
године била је 309 мм, док је у периоду од 1985. – 1989. године износила 293 мм, што 
указује на постепено смањивање падавина. Као последица смањења падавина, све 
чешће се јављају суше које понекад попримају карактер елементарних непогода у 
равним котлинским деловима територије града.

Град Лесковац карактерише повољан распоред падавина по годишњим 
добима (пролеће – 28 %, лето – 25 %, јесен – 25 % и зима – 22 %).

Ваздушна струјања – ветрови:
Најчешћи ветар у лесковачкој котлини је северац, ветар највеће јачине – 3

м/с, који дува са севера у зимском периоду и снижава температуру. Често присутан је 
и топли јужни ветар, који дува у марту (развигорац – весник пролећа), док је 
присутан и северозападни ветар (јачине 2,5 м/с). 

Ветрови у долини Јужне Мораве имају слободна северно – јужна струјања 
због чега су прилично изражени, док ружа ветрова заклоњена је са северне, северно –
западне и западне стране и има заливски карактер.

Највеће брзине ветрова су у месецу марту, а најмање у јулу, августу и 
септембру.

Општа оцена климатских услова је да су повољни за успевање великог броја 
биљних врста и производњу континенталних гајених биљака

2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

Генерална карактеристика вода II реда, нарочито бујичних водотока на
подручју Лесковца јесте врло велика неуређеност и катастрофално еколошко стање.
Оваква, веома неповољна ситуација проузрокована је интеракцијом природних и 
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антропогених фактора. Природни фактори се углавном манифестују бујањем
вегетације у кориту и на обалама водотока, као и ефектима проласка таласа великих 
вода. Поломљено дрвеће и грање, које се проноси у челу таласа великих вода,
задржава се на постојећој вегетацији у речном кориту. Тиме се стварају природне
баријере, које у великој мери смањују пропусни капацитет корита. 
Утицај антропогених фактора на стање уређености бујичних водотока на подручју 
Лесковца манифестује се на два начина – пасивна и активна. Пасиван
антропогени утицај се односи на одсуство било каквих мера и радова на
отклањање негативних ефеката природних процеса. Другим речима, до пре 
неколико година, ништа се није чинило у циљу побољшања услова пропуштања 
великих вода и смањења ризика од поплава. Доношењем Закона о водама у 2010. 
години, као и изменама закона у 2012.години, предвиђена су таква законска решења 
која обавезују локалме самоиправе на доношењу оперативних планова одбране од 
поплава за воде II реда на годишњем нивоу са обавезним сегментом превентиве.
Доношењем ових планова Град Лесковац, почев од 2011.год. је уложио у превентивне 
активноти око 40 милиона динара, чиме је у многоме смањио резик од поплава.

Антропогени утицај на стање уређености вода II реда- бујичних водотока на 
подучју Лесковца односи се на активно, директно погоршање постојећих
природних услова. Пример таквих активности је стварање дивљих депонија у 
коритима бујичних водотока. Поражавајућа чињеница је да нема ниједног јединог
водотока без депонија отпада у речном кориту(од ситнијих предмета, преко беле 
технике, до аутомобила).

Са хидрауличког аспекта, депоније отпада проузрокују драстично смањење 
пропусне моћи корита и тиме знатно увећавају ризик од поплава. Са еколошког 
аспекта, депоније отпада представљају директан атак на природну и животну 
средину.  

Други озбиљан проблем негативног антропогеног утицаја на услове заштите 
од великих вода бујичних водотока на подучју Лесковца односи се на објекте у
речном кориту и приобаљу. Приликом обиласка терена, констатовани су следећи 
проблеми: 

- изградња стамбених и привредних објеката у непосредној близини
речног корита, 

- изградња мостова преко водотока, минималне пропусне моћи (често
са стубовима у кориту),
-  изградња пропуста на месту укрштања водотока и саобраћајница, са 
недовољним капацитетом за велике воде, 
-  инсталирање водоводних цеви, електричних каблова и осталих уређаја
у протицајном профилу корита.
Изградњом мостова преко водотока, минималне пропусне моћи (често са

стубовима у кориту), као и инсталирањем водоводних цеви, електричних каблова и
осталих уређаја у протицајном профилу корита, стварају се уска грла на водотоку. 
На овим местима долази до заглављивања и акумулирања свих отпадних предмета 
(природног и антропогеног порекла) који се проносе у таласима великих вода. На
тај начин се ствара допунски успор нивоа великих вода, који може значајно
повећати обим и штете од поплава. Као и у претходним случајевима, и овај
проблем се мора решавати уз ангажовање свих релевантних субјеката. 

Изградња пропуста на местима укрштања водотока и саобраћајница, са
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недовољним капацитетом за велике воде, проузрокује честа загушења, изливања и 
прекиде саобраћаја. Овај проблем је уочен на свим сеоским путевима, који су
грађени мимо стандарди прописа. Решење овог проблема је могуће само потпуном 
реконструкцијом свих пропуста са недовољном пропусном моћи.

2.1 Процена сливних подручја и процена могуће угрожености, 
угроженост од изливања спољних вода 

У заштити од поплава на малим водотоцима на територији Лесковца
примењивани су различити типови објеката у циљу заштите насељених места,
индустријских постројења, саобраћајница и пољопривредног земљишта. Зависно од 
садржаја брањеног подручја, типови објеката пасивне заштите су били: класични
одбрамбени објекти (насипи), регулација "градског" типа кроз већа насеља или
"пољског" типа, за заштиту пољопривредног земљишта. Профил водотока, често са 
обостраним одбрамбеним насипима, тако је димензионисан да без изливања може
да пропусти меродавну, најчешће стогодишњу велику воду. Само су на неким 
водотоцима, у чијем приобаљу се налази пољопривредно земљиште, речна корита
са обостраним насипима димензионисана за прихват велике воде мањег повратног
периода. 

Објекти за активну заштиту од поплава су слабо заступљени и углавном су
лоцирани у горњим деловима тока малих водотока, иако је урађен значајан део 
основне техничке документације за сагледавање могућности изградње акумулација и 
ретензија (Постојеће стање заштите у долинама малих водотока не може се 
сматрати задовољавајућим, првенствено зато што су изведени радови на водотоцима
најчешће локалног карактера (нема "затворених" линија одбране тако да до поплава
долази из залеђа), док уређења сливних површина у новијем периоду нису ни
вршена. Поред тога, на неким регулисаним деоницама водотока степен заштите је 
умањен због неадекватног одржавања. 

Сливови притока Јужне Мораве су специфични по густој мрежи
притока,са ниским и нестабилним обалама, плавним долинама и засутим коритима,
са ниским водостајем у летњим и великим или средњим водама у јесењим и 
пролећним месецима. Могућности које пружају ови водотоци су скромне и 
недовољно искоришћене. 

Карактеристике ових водотока намећу потребу за сталном одбраном од 
поплава, уређењем бујичних водотока и изналажење начина коришћења воде за 
наводњавање у пољопривреди. 

У минулом периоду изливање великих вода из корита Јужне Мораве,
Ветернице, Јабланице и њених притока била је честа појава, када су наношене 
велике штете становништву, пољопривреди, комуналној привреди и индустријским 
објектима. 

Поплаве великих размера биле су 1963, 1965, 1975, 1976, 1983, 1988, 
2005.,2007 и 2010. године, када је услед изливања великих вода начињена огромна
материјална штета лесковачкој привреди, посебно пољопривреди. 

Корито ове реке највећим делом на територији Лесковца је уређено.
Изграђен је левообални одбрамбени насип од старог пута Лесковац-Грделица код
Велике Грабовнице до улива Јабланице код села Грданице у дужини од 28.191 м.
Изградњом овог насипа заштићено је пољопривредно земљиште и насеља:

Јужна Морава
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Губеревац, Номаница, Злоћудово, Горње и Доње Крајинце, Манојловце, Јелашница, 
Грајевце и Разгојнски Чифлук од изливања великих вода иа левој обали реке. Са
овим насипом изграђени су регулациони - успорни насипи наТуловској реци, 
Ветерници и Јабланици и тиме потпуно је заштићено пољопривредно земљиште
у 16 катастарских општина. 

Стање насипа од Велике Грабовнице до улива Ветернице у Јужне Мораву је 
било задовољавајуће све до изградње ауто-пута Е-15 од Печењевца до Добротина
1997. године. Изградњом ауто-пута поред корита реке Јужне Мораве дошло је до
делимичног оштећења, а на појединим деловима до потпуног уништења, тако да је 
на дужини од 19.310 м одбрамбена линија отворена. 

Одбрамбени насип од улива Ветернице до ушћа Јабланице у Јужну
Мораву у дужини од 10.290 м. Није потпуно довршен и до данас нема употребну
дозволу, иако је прошло око 27 година (1989.год.) од изградње. Наиме, па овом 
насипу постоји прекид кроз насељено место Разгојански Чифлук у дужини од
400 м јер није постојао простор за изградњу насипа. Насип је повезан са
асфалтним путем који пролази кроз насеље, али је нижи од одбрамбеног насипа, па 
у случају наиласка максимално великих вода постоји опасност да буде
поплављено цело село. 

Предејанска река - Корито ове реке у највећем делу је регулисано 
изградњом каскада од камена и бетона и обалоутврдом корита кроз варош 
Предејане, а пошумљавање извршено у сливу реке, па не чини опасност од
изливања и угрожавања насеља и саобраћајница. 

Козарачка река - Корито ове реке је делимично регулисано, такође је
урађен и пројекат регулације, коју тек треба израдити, па за сада изливањем великих
вода може бити угрожено село Тупаловце и Грделица као и асфалтни пут на
релацији Грделица - Козаре - Власотинце. 

Дужина речног корита Козарачке реке од села Тупаловце до ушћа у Јужну 
Мораву приближно износи 4,5 km, при чему је дужина тока кроз село Грделица око 
0,8 km, а кроз Грделицa варош око 2,0 km. На путу од села Тупаловце до ушћа у 
Јужну Мораву корито Козарачке реке меандрира, формирајући низ оштрих кривина, 
које уз плитку форму корита условљавају честа изливања воде и плављења околног 
подручја. Додатни проблем представља недовољна пропусна моћ моста у Грделици, 
као и смањен протицајни профил на месту бетонског прага ( водозахвата « Текстилне 
индустрије Грделица « - ТИГ ), лоцираног у близини ушћа у Јужну Мораву. 

Највећи проблем представља доњи ток корита Козарачке реке, који се пружа 
на деоници у делу граничења КО Грделица село и Грделица Варош, у укупној 
дужини од око 300м низводно од моста у Грделици. У овом делу угрожена је лева 
обала корита реке.

Плавна зона: доњи ток Козарачке реке -КО Тупаловце, КО село Грделица 
и КО Грделица варош-Угрожена лева обала реке у дужини 4,5 km- површина
плавне зоне око 20ха ( пољопривредно земљиште и више грађевинских објеката),
као и лева обала корита реке низводно од моста у КО село Грделица у дужини од 
300м.

Слатинска река - је лева притока Јужне Мораве и спада у ред бујичних
токова. Корито реке није регулисано, осим поред дечјег одмаралишта у Великој
Копашници, а нарочито на месту укрштања са железничком пругом код Мале
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Копашнице па у време трајања великих вода, долази до плављења 
пољопривредног земљишта, стамбених објеката и саобраћајница (железница и ауто-
пут). Предложено је да се отпочне са уређењем корита исте од улива у Јужну
Мораву до изнад аутопута тј. пута који води до Велике Копашпице. 

Плавна зона: доњи ток Слатинске реке -КО Мала Копашница, од улива у
Јужну Мораву до изнад аутопута тј. пута који води до Велике Копашпице-
површина плавне зоне око 10ха (пољопривредно земљиште, више стамбених
објеката и саобраћајнице)..

Туловска река

• Добијена је Информација о локацији,

је регулисана у свом горњем току, само кроз село Тулово, а 
низводно до улива у Јужну Мораву није. Кроз село Тулово изграђен је велики број 
каскада, бујичних преграда и потпорних зидова од камена и бетона којима је 
потребно одржавање и санација.  

Низводно од Тулова до села Зољева и Загужана корито је јако укопано,
тако да на многим местима обале клизе у корито, па је корисницима земљишта
отежан пролаз пољским путем ради обраде земљишта према селу Чукљенику.
Корито ове реке од ауто-пута до старог пута Лесковац - Грделица је доста уско и 
обрасло шумским растињем, са већим бројем кривина тако да у времену великих
вода плави уски појас пољопривредног земљишта. Низводно од старог пута
Лесковац - Грделица тј. oд пропуста на истом па до села Горњег Буниброда корито је
испуњено наносом, а обале обрасле шумским растињем. На овој деоници је
најизраженије изливање воде и при томе се плави огромна површина 
пољопривредног земљишта у КО Губеревац, Горњи и Доњи Буниброд, тако да је
због испуњености корита од разног смећа и отпада од пољопривредиих 
домаћинстава долазило до ометања нормалног отицања воде Туловске реке и
засипања дна корита узводно од Горњег Буниброда. Такође и низводио од Доњег
Буниброда, и кроз село Бадинце до улива у Јужну Мораву код села Злоћудова, је
испуњено наносом шумским растињем и отпацима од пољопривредних 
производа, (ПВЦ пластика, и др.). Ушће реке није дефинисано, а одбрамбени насип на
појединим местима потпуно уништен код Горњег Крајинца. 

Током 2009-2010. год. урађена је лева и десна страна корита од Бадинца до села 
Номаница и делимично је очишћена лева страна корита од старог Грделичког пута до 
Бадинца. Према активностима планираним оперативним планом за одбрану од поплава 
за 2015. Годину извршено је чишћење и санација корита реке на деоници од 250м, и то 
низводно од моста на тзв. Власотиначком путу према насељеном делу.

У циљу превазилажења већих поплава услед изливања Туловске реке и 
потенцијалних штета, Град Лесковац је у 2014. и 2015.години приступио
припремању услова за изградњу новог корита Туловске реке-растеретни канал, а на 
основу „Плана детаљне регулације за ново корито Туловске реке-растеретни канал“, 
a по "Одлуци о доношењу плана детаљне регулације за ново корито Туловске 
реке – растеретни канал" ("Сл. Гласник општине Лесковац" бр.6/2006). У том 
смеру, Управа за привреду и пољопривреду је у току 2014. И 2015.године спровела 
низ активности које претходе наведеном пројекту и то:

• Урађен Пројекат препарцелације са пројектом геодетског 
обележавања,

• Добијена Потврда Пројекта препарцелације,
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• Утврђен је јавни интерес за експропријацију непокретности у КО
В.Грабовница и КО Губеревац.

• Извршена је препарцелација за делове КО В.Грабовница и КО 
Губеревац по пројекту препарцелације,

• Спроведено укњижење новог стања код РГЗ-катастарска служба 
Лесковац,

• У првој половини 2016.године започет је поступак експропријације 
пољопривредног земљишта у рејону предвиђене трасе, 

• С обзиром да је поступак експропријације при крају, у 2018.години 
планира се израда Идејног пројекта и Главног пројекта уређења 
новог-растеретног корита Туловске реке.

Плавна зона: 
-Део тока реке од ауто-пута до старог пута Лесковац –Грделица-KО В. 

Грабовница-површина плавне зоне око 5ха уског појаса (пољопривредно 
земљиште). 

-Низводно од старог пута Лесковац - Грделица тј. oд пропуста на истом
па до Бадинца у дужини од 7,5км- КО Губеревац, Г. и Д. Буниброд, Бадинце, 
Жижавица-површина плавне зоне око 600ха (пољопривредно земљиште, више 
стамбених објеката и саобраћајнице)  

Грчки поток-

У току 2014.године, град Лесковац је извршио чишћење корита реке у 

Бујична река позната и под локалним називом „Јањичарка“ је 
лева притока Јужне Мораве, у коју се улива на подручју атара села Добротин. Од 
изворишта до свог ушћа тече уским издуженим сливом, при чему је: површина слива 
12,11 km², обим слива 15,82 км, док је дужина тока 7,72 km. 

У равничарском делу тока Грчког потока карактеристична је деоница од 
старог аутопута, преко пропуста код железничке пруге, према пропусту на старом 
грделичком путу, па до улива у реку „Јужна Морава“, због високо ризичног 
потенцијала изливања воде из корита и плављења око 80ха пољопривредног 
земљишта, као и десетак домаћинстава и њихових стамбених и економских објеката, 
све у КО В.Грабовница и КО Добротин. На овој деоници, пре десетак година, 
преузимани су радови на чишћењу и санацији корита реке. У међувремену је, с 
обзиром да је река бујичног карактера,  дошло до поновног нагомилавања велике 
количине муља и осталог речног материјала, а такође дошло је и до обрастања 
корита реке шибљем, ниским растињем и дрвећем.

Плавна зона: 
- Деоница корита реке у делу од пропуста код железничке пруге Београд-

Скопље, према и код пропуста на старом грделичком путу па до пропуста на 
новом аутопуту Е75. Укупна дужина проблематичног дела корита реке је 800м у 
КО В.Грабовница и КО Добротин. До ушћа у Јужну Мораву корито реке 
меандрира, формирајући неколико оштријих кривина, које уз плитку форму 
корита( високи наноси муља и др) условљавају честа изливања воде и плављења 
околног подручја. Додатни проблем представља недовољна пропусна моћ моста 
на старом грделичком путу, тако да је део деонице од овог пропуста па у дужини 
од око 300м низводно запуњен високим наслагама муља и до 1м. Посебно је 
угрожена десна обала корита реке. 
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дужини од око 800м, на деоници од пропуста на железничкој прузи до улива реке у 
Јужну Мораву.Овим радовима умногоме је умањена опасност од изливања и 
плављења како пољопривредних површина тако и околних дворишта.

Поток Бучан- прикупља површинске воде са источне стране Рударског
брда, од војних објеката тј. долине «Жељковац» до Лесковца. Вода се
концентрише и у више поточића прелазећи аутопут и железничку пругу до старог
пута Лесковац - Грделица. Поточић који прелази поред асфалтне базе, од старог 
пута има своје корито које се пружа поред Главне трафостанице «Електроисток» и 
предузећа «Нови-пром» пресецајући пут Лесковац - Власотинце и кроз
комплекс пољопривредног земљишта КО Мрштане и Анчики-Братмиловце 
формира код «Нове сточне пијаце, такође прелази, кроз пропуст недовољног
п речника на старом путу. Изградњом пијаце дошло је до оштећења, па и
уништења корита потока и вода се разлива, заоибилазећи комплекс сточне пијаце и 
кроз пољопривредно земљиште КО Доњег Буниброда долази до пута Власотинце-
Лесковац. Вода пролазећи путним јарком долази до трафостранице
«Електроистока» где се акумулира и угрожава исту. Поточић назван «Бучан», од
старог пута је био обрастао шумским растињем па није могао да прими сву
воду већ се и због оштећења насипа, од стране власника земљишта која се
граничи, преливао и плавио земљиште и угрожавао трафостаницу. У овом делу било 
је поплављено око 100 ха пољопривредног земљишта. Такође је било око 50 ха 
поплављено низводно од пута Лесковац-Власотинце код села Анчики.

У току 2010. године извршени су радови од ушћа потока Бучaн у Рударски 
канал до старог грделичког пута. Такође извршена је регулација корита на делу који 
захвата депонија Жељковац. У наредном периоду неопходно је извршити регулацију 
корита од депоније Жељковац до старог грделичког пута, у дужини од око 700 м.

Плавна зона: доњи ток потока Бучан од старог аутопута до канала 
зв.“Бара“ -КО Д.Буниброд( око Сточне и кванташке пијаце према предузећу 
„Нови Пром“ и главне трафостанице «Електроисток»,  Мршта не и КО
Братмиловце--површина плавне зоне око 200ха (пољопривредно земљиште,
објекат трафостанице, привредни објекти, више стамбених објеката и 
саобраћајнице)..

Рударски канал одводи воду са обронка Кукавице и Рударског брда, од
села Шаиновца до ушћа у реку Ветерницу код Богојевца. У горњем току до
железничке пруге овај канал носи назив «Рударски» а низводно до улива у
Ветерницу «Бара».

Током 2008. год. на овом каналу, непосредно испред села Рудара и кроз 
насељено место извршена је сеча растиња и чишћења канала у дужини око 

1000м. Такође је извршено и чишћење растеретног канала, од Рударског канала до 
реке Ветернице у дужини од око 2000м.  

У претходним годинама извршено је чишћење корита канала од 
Шаиновачког канала, од села Пресечина до улаза у В.Трњане и 370м у КО 
В.Трњане-низводно од моста у селу В.Трњане. Сходно овим радовима остао је 
нерегулисани део канала у мањем делу до  КО Рудара и из насељеног дела села 
Рудара до улива потока Бучан у канал код насеља Анчики.
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Такође, током 2010. год. у делу овог канала зв. «Бара» кроз насељена места 
Братмиловце, Бобиште и Навалин до улива у реку Ветерницу код Богојевца 
извршена је регулација корита канала Бара. У овом делу остала је нерегулисана 
деоница У КО Мрштане и КО Навалин. На основу „Плана детаљне регулације за 
канал Бучан и канал Бара“ ("Сл. Гласник Града Лесковца" бр.17/14), а ради 
завршетка радова на регулацији и чишћењу канала Бучан-Бара на преосталој деоници 
у КО Навалин и КО Мрштане, одсек за пољопривреду је предузео следеће 
активности:

• Добијена је Информација о локацији,
• Урађен Пројекат препарцелације са пројектом геодетског 

обележавања,
• Добијена Потврда Пројекта препарцелације,
• Јавном правобранилаштву поднет Предлог за утврђивање јавног 

интереса за експропријацију непокретности у КО Навалин и КО 
Мрштане.

• Утврђен Јавни интерес на предметним деоницама од стране Владе 
Републике Србије, спроведен поступак експропријације , и очекује се 
наставак радова од стране инвеститора-„Србијаводе-Морава центар 
Ниш“.

Плавна зона: шира зона приобалног земљишта дуж корита канала у КО 
Пресечина. Б.Трњане, Рударе, КО Лесковац, КО Мрштане, Братмиловце и 
Бобиште(посебно угрожена десна страна приобалног земљишта кроз ова насеља)
и Навалин—укупна површина плавне зоне око 400ха (пољопривредно земљиште,
више стамбених објеката и саобраћајнице)..

Код села Шаиновца изграђен је Шаиновачки канал који прихвата и
одводи воду са падине Кукавице кроз село, пресеца пут Лесковац-Вучје и одводи
воду у корито реке Ветернице. Такође прихвата и воду која долази из правца
Стројковца. Међутим, због затварања приступних канала, чак и изградњом
објеката вода не може да отиче у корито Шаиновачког канала. Иста се акумулира
и плави неколико хектара обрадивог земљишта и неколико домаћинстава. 

Кроз село Велико Трњане угрожено је више домаћинстава због затрпавања 
старог корита канала чије се воде уливају у ново корито.

Плавна зона: зона приобалног земљишта дуж корита канала у КО 
Шаиновац и КО Велико Трњане—површина плавне зоне око 10-так ха
(пољопривредно земљиште, објекат трафостанице, неколико стамбених
објеката).  

Цернички Поток- 
Плавна зона: Критична деоница улив у реку Јабланицу у селу Д.Стопање. у 

дужини од 100м и лева и десна обала потока су оштећене, пре свега, утицајем 
великих вода реке Јабланице. У близини потока, и са једне и са друге стране налази 
се неколико домаћинстава који могу бити угрожени , с обзиром на урушавање обала 
потока на напред наведеној деоници.

Река Шараница Пролази кроз насељена места Душаново, Подримце, 
Каштавар и Печењевце и улива се у реку Јабланицу. У свом горњем току река је 
кањонског типа и не причињава веће штете.У доњем току (равничарски део), кроз 
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насељено место Печењевце и ка месту улива чинило је огромне штете како на 
објектима тако и на пољопривредном земљишту.

У периоду између 2008. до 2010. год. спроведени су радови на чишћењу и 
делимичној регулацији од уласка у село Печењевце до места улива у укупној дужини 
од око 3.000м. Тренутно стање корита је релативно добро-функционално и 
оспособљено за проток великих вода. 

Плавна зона: доњи ток реке Шаранице од насеља Печењевац до улива у 
реку Јабланицу дуж тока реке у дужини од 3000м и у ширем појасу према насељу 
Чекмин у зони  прилазног асфалтног пута према селу од старог пута Ниш-
Лесковац-угрожене лева и десна страна ширег приобаља -КО Печењевац и КО 
Чекмин --површина плавне зоне око 150ха (пољопривредно земљиште, неколико
стамбених објеката и прилазни асфалтни пут према насељу Чекмин)..  

Канал Шараница-Чекмински поток

Током 2007. год, кроз насељено место Липовица, на каналу су извршени 

пролази кроз село Чекмин и поред 
Липовице и Брестовца улива се у Ј. Мораву на територији општине Дољевац. У
том делу свог тока назива се и Чекмински поток. Корито овог потока је изграђено
из средстава Општинског фонда вода у дужини од 9 км. од 1972-1975. године. 
Садашње стање корита је нефункционално јер не може нормално да одводи 
велике воде. Корито је испуњено наносом, шумским растињем и отпацима од
пољопривредних култура, у свом горњем току. Наиме, лева обала је (насип)
потнуно уништена и плави око 10 ха. пољопривредног земљишта. Десна обала тј. 
круна насипа је на појединим деловима у КО Чекмин пресечена јарковима на
неколико места и при наиласку великих вода излива се и плави око 10 ха
пољопривредног земљишта у КО Чекмин. Такође и кроз КО Липовица је на више 
места оштећен деснообални насип и при наиласку великих вода плави око 20 ха
пољопривредног земљишта и домаћинства која се налазе западно од железничке
пруге. Наведени део пољопривредног земљишта и насеља не би био поплављен да
грађани нису вршили пресецање круне насипа. Сада због смањеног нивоа воде у
каналу вода се враћа са поплављеног подручја. Да би се заштитило описано подручје
потребно је извршити реконструкцију одбрамбеног насипа, извршити сечу и
уклањање шумског растиња и извршити остале потребне мер е и радове за 
одводњавање терена западно од канала, јер одбрамбени насип не дозвољава
отицање воде. 

Међутим, централни део Липовице, који се налази источно од железничке 
пруге је често пута био плављен водама које долазе махом јарком поред железничке
пруге а не изливањем Чекминског канала. Ова вода пролази кроз пропуст
железничке пруге који се налази на јужној страни насеља и плавила је и
угрожавала око 100 домаћинства у централном делу. Наиме, вода која долази није
могла да отиче каналом јер је био запушен разним материјалом (смеће), јер многа 
домаћинства немају ћуприје за пролаз до својих дворишта, а изграђени пропусти су
били мале пропусне моћи тако да нису могли да одводу воду, већ се она
акумулирла у слободном простору друштвене својине која је дуже време била под
водом. Вода даље одлази каналом, који је делимично испуњен смећем и земљом и 
источним јарком железничке пруге и пропустом кроз исте улива се опет у корито
Чекминског канала према Брестовцу. У циљу трајне заштите овог дела насеља треба
претходно да се уради техничка документација на основу које ће се извршити уређење
овог водотока. 
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радови на дужини око 1500м, тако да овде практично не постоји могућност нових 
поплава. Међутим део канала од Липовице према Брестовцу уз железничку пругу, 
остао је не регулисан, тако да у случају наиласка великих вода постоји 
потенцијална опасност од плављена овог места.

Плавна зона: 
-дуж деонице тока канала Шараница у КО Чекмин, од насељеног места 

Чекмин до Липовачког атара лево и десно приобаље канала –површина плавне 
зоне око 20ха пољопривредног земљишта. 

- дуж деонице канала у КО Липовица, од Чекминског атара кроз КО 
Липовица десно приобаље канала –површина плавне зоне око 20ха
пољопривредног земљишта, у појасу западно од железничке пруге (пољопривредно 
земљиште, неколико стамбених објеката)  

- деоница канала у КО Липовица  од Липовице према Брестовцу уз 
железничку пругу –површина плавне зоне око 20ха пољопривредног земљишта, у 
појасу западно од железничке пруге (пољопривредно земљиште, саобрађајница) 

Јелашничка(Купиновачка) река је десна притока Јужне Мораве која се
улива код Јелашнице. Њен слив обухвата делове КО Јарсеново, Горње и Доње
Купиновице, Вел. Биљанице и Јелашнице. Бујичног је карактера. Кроз централни 
део села једним делом, десном обалом пролази главни пут-улица који је потпуно
угрожен и однешен. Ово из разлога што је због неправилне експлоатације шљунка на
уливном делу у Јужну Мораву дошло до продубљивања дна корита. 

У циљу заштите  треба извршити уређење корита реке од ушћа до краја
села изградњом преграда, прагова и консолидационих појасева за заустављање даљег 
продубљивања дна корита и успостављања стабилности.

Плавна зона: приобални појас доњег тока реке, ушће у Јужну Мораву, -
КО Јелашница --површина плавне зоне око 6ха пољопривредног земљишта.

Накривањка протиче кроз насељена места Чукљеник, Накривањ и 
Стројковце и улива се у реку Ветерницу. У кориту ове реке налази се неколико 
консолидационих преграда за умањење брзине воде. Међутим, наведене каскаде се
не одржавају тако да долази до угрожавања обала приликом наиласка већих вода, 
чиме се директно угрожава одређени број домаћинстава у селу Накривањ-долази до 
ерозије земљишта и проширивања корита реке. Из тих разлога , потребно је 
изградити неколико додатних консолидацоних преграда како би се спречиле
евентуалне штете у будућности.

Плавна зона: ужи приобални појас средњег тока реке (десна обала ) око 
50м тока од каскада у насељу Накривањ-КО Накривањ --површина плавне зоне 
око 2ха пољопривредног земљишта. 

Ерозивна зона: ужи приобални појас средњег тока реке (лева обала ) око 
50м тока од каскада у насељу Накривањ-КО Накривањ –угрожено неколико 
домаћинстава (економски и стамбени објекти).

Сушица је река типично бујичног карактера која у свом току скупља и 
атмосферску воду, сливних подручја КО Игриште, Славујевце,Дрводеља, Кукуловце, 
Г и Д. Јајна, и која са собом носи велике количине насипа, тако да силаском у 
равничарском делу – КО Г и Д. Јајна тај насип таложи и изазива поплаве у самом 
насељеном месту (домаћинства) а нарочито велике штете изазива на 
пољопривредном земљишту. Током 2009 године град Лесковац је у сарадњи са ЈВП 
„Морава“-Ниш израдила-регулисала консолидациону преграду у кориту реке код 
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моста у Г.Јајни, на делу пута Лесковац-Мирошевце, која је била оштећена поплавама 
из 2005. и 2008.године. Такође, очишћено(измуљавање) је око 600 м, дела корита 
реке узводно од моста у Ко Д.Јајна. Међутим, остало је још око 1.000 м (критичне 
зоне) крака корита Сушице које треба очистити, (сеча шумског растиња, 
измуљавање и профилисање корита канала) до улива у реку Ветерницу, како би се 
обезбедило нормално функционисање реке и спречило даље угрожавање 
пољопривредних површина и околних домаћинстава

У току 2017.године, у кориту реке у селу Игриште рађена је бетонска 
обалоутврда ради спречавања ерозије приобалног тла. Истовре,емо извршено је и 
чишћење дела котита реке у том делу од око 200м- 

Плавна зона: 
-приобални појас доњег тока реке, око 1000 м у делу корита реке узводно

и низводно од моста у Ко Д.Јајна и око 1000м крака корита реке у КО Д.Јајна до 
улива у реку Ветерницу  -КО Д.Јајна и Г.Јајна --површина плавне зоне око 12ха
пољопривредног земљишта и више домаћинстава. 

- приобални појас средњег тока реке, више краћих деоница-КО Дрводеља, 
Кукуловце, Шишинце –укупна површина плавне зоне око 9ха пољопривредног
земљишта. 

Ерозиона зона:
-приобални појас доњег тока реке, око 30 м у делу корита реке низводно 

од моста и постојећих каскада у КО Г.Јајна.Уугрожена лева обала.

Бабичка река – Бабичка река је типично бујичног карактера која у свом току 
скупља атмосферску воду са падина Бабичке горе. Као бујична река, у време великих 
падавина носи велике количине воде и насипа, тако да се силаском у равничарском 
делу, у КО Доња Лакошница, излива и таложи насип, а нарочито велике штете
изазива плавећи пољопривредно земљиште (око 20 ха) за ову КО најплодније 
земљиште. С обзиром на бујични карактер Бабичке реке, њено корито је 
најугроженије у доњем делу, према уливу у Јужну Мораву, у укупној дужини од око 
1000м. Овде је корито обрасло шумским растињем, али је већи проблем у томе што је 
испуњено талогом наноса муља, али и због дугогодишњег немара и небриге мештана 
– одлагање великих количина отпада ( шаша, пластичне флаше и др. ), па су створена 
одређена критична места која су константна претња изливању, тако да на појединим 
местима талог достиже висину обала.

Плавна зона: доњи ток Бабичке реке у делу око1000м узводно од улива у
Јужну Мораву-КО Доња Лакошница--површина плавне зоне око 20ха
(пољопривредно земљиште).  

Поток Лештар –је типично бујичног карактера, пролази кроз атар села 
Разгојна и улива се у Бабичку реку. У атару села Разгојна, на траси од око 200м 
корито реке је потпуно запуњено земљом и шутом, лева обалоутврда не постоји, тако  
да је приликом недавних падавина дошло до изливања велике количине воде по левој 
обали и до уништења пољског пута у дужини од око 550м.  

Плавна зона: доњи део пољског пута од око 550м и неколико хектара 
пољопривредног земљишта.  

Рајнопољска река – Рајнопољска река је типично бујичног карактера која у 
свом току скупља атмосферску воду са падина Бабичке горе. Укупна дужина тока 
реке је око 8км, протиче кроз КО Рајно Поље и Манојловце где се улива у Јужну 
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Мораву. У кориту ове реке, у центру села постоји консолидациона преграда за 
умањење брзине воде. У претходном периоду наведене каскаде нису одржаване,
пропусти су били запуњени наносом и муљем, тако да је, при већим падавинама, 
долазило до сталног угрожавања обала у дужини од око 200м низводно од каскада. 

Плавна зона и ерозиона зона: део тока Рајнопољске реке у дужини од 
око 200м низводно од моста у селу и консолидационих преграда-КО Рајно Поље--
површина плавне зоне око 1,5ха (пољопривредно земљиште,), стамбени и 
економски објекти, прилазни пут за домаћинства и пољопривредне парцеле.

Из тих разлога , у 2014.години спроведени су радови на укупној дужини од 
око 130м у делу око пропуста у центру села, од преграда-шкарпи у кориту па у 
дужини од око 100м низводно. Радови су подразумевали: измуљавањe и 
прочишћавањe корита реке на око 130м трасе, изградњу потпорног зида на левој 
страни корита реке, уз прилазни пут, у дужини од 100м и висини од 1м, низводно од 
шкарпи до испод мањег пропуста према породичном газдинству и планирање и 
насипање оштећеног прилазног пута у дужини од 30м у низводно од шкарпи.

Орашачка река

У горњем току реке Ветернице формирана је акумулација "Барје" (језеро 
Барје). Језеро Барје налази се на реци Ветерници на око 30 км узводно од Лесковца. 
Формирана акомулација простире се на локалитету који се назива клисура и има 
укупну запремину од 40,67 милиона м

– Орашачка река је типично бујичног карактера која у свом 
току скупља атмосферску воду са падина околних брда. Укупна дужина тока реке је 
око 18,74км, протиче кроз КО Орашац, Г и Д. Слатина и Велика Биљаница где се 
улива у Јужну Мораву.Река се одликује дубоко усеченим коритом. 

Ерозиона зона: део доњег тока Орашачкее реке у дужини од око 30м-50м, 
у КО Д.Слатина, угрожена лева обала корита, угрожени економски објекти 
неколико домаћинства.

2.2 Угроженост од појава подземних вода
На територији града Лесковца приметна је појава високог нивоа подземних 

вода у више Катастарских општина. Најугроженије су КО Липовица –око 60ха 
земљишта под ливадама и делом пољопривредно земљиште, као и КО Г.Буниброд и 
Д.Буниброд, Бадинце, Губеревац и Жижавица, где је константно, након великих 
количина атмосферских падавина, угрожено око 400ха пољопривредног земљишта, 
као и већи број кућа за становање и економских објеката.

Висок ниво подземних вода, у последњих неколико година, забележен је и у 
КО Велико Трњане, где обухвата око 30ха, чиме је угрожено пољопривредно 
земљиште, као и стамбени објекти. Стручна служба одељења, у више наврата 
излазила је на терен са циљем утврђивања узрока појава високог нивоа подземних 
вода и закључила је да се ради о терену са високим нивоом подземних вода, које у 
годинама са изразито високим падавинама чине одређене проблеме на делу 
пољопривредног земљишта и више објеката. Решење за овај проблем јесте 
спровођења процеса Комасације са обавезном изградњом нове мреже атарских 
путева и дренажних канала, на шта је потребна сагласност мештана Великог Трњана.

2.3 Угроженост од количина испуштања вода из хидроакумулација

3 воде. Укупна површина слива реке 
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Ветернице до ушћа износи 515 м2, а сама акумулација контролише 236 км2 слива 
што чини 46 % од укупне сливне површине. 

Табела 5. Основне карактеристике језера Барје 
Редни број Назив Вредност

1. Корисна запремина акумул. за водоснабдевање 21 Хм3

2. Биолошки 
минимум:

у периоду великих вода 0,45 м3/с

У периоду малих вода 0,3 м3/с
3. Кота минималног радног нивоа 334 м.н.м.
4. Кота круне бране 382 м.н.м.
5. Површина воденог огледала при коти 370,55 м.н.м. 139 ха
6. Средња дубина акумул. (В/А) за просечну годину 20,6 м

Дужина бране којом је језеро преграђено износи 326 м на круни (највишљој 
тачки), док ширина круне бране преко које прелази пут је 10 м.  Максимална ширина 
бране у стопи је 350 м што је знатно више од њене дужине у круни. Висина 
валобрана је 1,1 м, а капацитет прелива је 1.270 м3/с, док је капацитет евакуатора 280 
м3

Акумулацију изградио

/с. 
За потребе пољопривредне производње изграђено је неколико мањих језера 

и то: у ДП Поречје из Вучја три језера и Плантажи АД у Винарцу. 
У кориту реке Јужне Мораве формиране су на местима, позајмиштима 

песка, баре и најзначајније су код села Липовица и Локошница,  као  и код села 
Добротин и В. Грабовница.

Поред бране „Барје“ која је под надзором ЈП „Водовод“-Лесковац, на 
територији града Лесковца, као што је горе наведено присутне су следеће
микроакумулације: 

Табела 6. Микроакумулација на територији града Лесковца
Назив акумулације КО 

ДП„Поречје“ Вучје

Пресечина Пресечина
Бели поток 1 Бели поток
Бели поток 2 Бели поток
Бели поток 3 Бели поток
Славујевце 1 Славујевце
Славујевце 2 Славујевце
Игриште Игриште

„Навип-Плантажа“ДОО 
Лесковац

Воћњак Д.Стопање-Винарце
Чардакиња 1 Подримце-Миланово
Чардакиња 2 Подримце-Миланово
Чардакиња 3 Подримце-Миланово
Плантажа Доње Стопање
Чупарев кладанац Винарце
Кладанац Винарце
Миланово Миланово

ДП „Пољопривреда“ 
Лесковац

Турековац 1 Турековац
Турековац 2 Турековац



Страна 960 — Број 12 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 14. јун 2018.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији Града 
Лесковца за 2018. годину 

20 

Напред наведене микроакумулације су у релативно солидном стању и поред 
лошег одржавања од стране корисника. Због тога остоји потенцијална опасност да 
приликом обилнијих падавина дође до мањег изливања воде из ових 
микроакумулација или пуцања брана на њима, чиме би потенцијално била угрожена 
насељена места у њиховој близини и околно пољопривредно земљиште.

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Критеријуми за проглашавање одбране од поплава дефинисани су Општим 
планом за одбрану од поплава за период од 2012-2018. год. („Сл.гл.РС“ бр.23/12) на 
основу III. Фазе одбране од поплава , тачке 2,3 и 4 за воде I реда и то:

- Критеријум редовне одбране од поплава од спољних вода на водама I реда ,
- Критеријум ванредне одбране од поплава од спољних вода I реда и
- Критеријум ванредне одбране код вода I реда бујичног карактера. 

За Воде I реда које су у надлежности ЈВП Србија воде, а налазе се на 
територији града Лесковца (реке Ј.Морава, Јабланица и Ветерница) меродавне 
водомерне станице за које су везани критеријуми за одређивање степена одбране 
налазе се на реци Ј.Морава у Грделици, за реку Јабланицу код села Печењевце, а за 
реку Ветерницу у Лесковцу –Оперативни план за одбрану од поплава за 
2017.год(„Сл.гл.РС“ бр.5/17). Критеријуми су следећи:

Река Ј.Морава – Грделица
Редовна одбрана ............................................................. ниво у ножици насипа
Ванредна одбрана ............... ниво на 1.0 м испод круне насипа уз даљи пораст
Јабланица – Печењевце
Редовна одбрана ............................................. водостај+150/ кота 207.32
Ванредна одбрана ........................................... водостај+300/ кота 208.82
Ветерница – Лесковац
Редовна одбрана ............................................. водостај+130/ кота 225.48
Ванредна одбрана ........................................... водостај+200/ кота 226.18

На водама II реда, , према Општем плану за одбрану од поплава за период 
од 2012-2018. год. („Сл.гл.РС“ бр.23/12) на основу III. Фазе одбране од поплава , 
тачке 11и12 , критеријуми за проглашавање одбране од поплава се утврђују локалним 
оперативним планом за одбрану од поплава и то:

- Критеријум редовне одбране од поплава -за деонице на којима постоје 
изграђени водни објекти,тј на којима се спроводи одбрана од поплава,

- Критеријум ванредне одбране од поплава од спољних вода - за деонице на 
којима постоје изграђени водни објекти,тј на којима се спроводи одбрана од 
поплава,

- Критеријум стање приправности- за воде на којима не постоје изграђени 
заштитни објекти.

Планом одбране од бујичних поплава на територији града Лесковца 
(2008.год.) су дефинисане следеће фазе одбране:
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ФАЗА 1. Припрема за одбрану од бујичних поплава
ФАЗА 2. Ванредна одбрана од поплава
ФАЗА 3. Ванредно стање
ФАЗА 4. Отклањање последица штетног дејства вода

Фаза 1 – припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с обзиром на
природу бујичних поплава, где је по правилу расположиво време за реаговање на
појаву бујичних падавина веома кратко. У овом периоду, неопходно је предузети све 
потребне мере како би се таласи бујичних вода, које се неминовно јављају, спровели 
до реципијента уз минимум штета. То пре свега значи детаљно упознавање 
проблема, добро планирање неопходних радова, обезбеђење неопходних средстава
за ове радове, као и њихова реализација. 

Фаза 2 - наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у
сливу који гравитира ка брањеном подручју. Предузимају се активности, мере и 
радови у складу са Планом одбране од бујичних поплава. 

Фаза 3 - наступа са најавом и појавом изливања поплавног таласа из 
основног корита, у условима непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих 
киша на меродавном делу слива. Уводи се ванредно стање, посебне мере у
саобраћају, по потреби евакуација становништва и добара. 

Фаза 4 - наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа.
Након детаљно евидентираних штета насталих за време поплава, спроводе се
потребне мере и врше се неопходни радови да се отклоне последице поплава. 

КРИТЕРИЈУМИ за припрему за извршење радова, мера и активности у одбрани
од поплава и проглашење фазе одбране од поплава у надлежности града

Фазе одбране 
од поплава

Критеријуми за проглашење 
фазе одбране од поплава

Ранг и врста активности, 
мера и радова по фазама 
одбране од поплава

ФАЗА1
Припрема за 
одбрану од 
бујичних 
поплава

Припрема одбране Мере и радови у 
припремном периоду, за 
превентивно отклањање и 
за организовање одбране 
од плављења

ФАЗА 2
Ванредна 
одбрана од 
поплава

Најаве и појаве поплавне кише
дужег времена трајања- јаке 
пљусковите кише - кише јаког 
интезитета на меродавном делу 
слива тока

Ванредне активности,
мере и радови у 
спровођењу одбране од 
плављења

ФАЗА 3
Ванредно стање

Најава и појава изливања
поплавног таласа из основног 
тока у условима непрекидних 
падавина у сливу и повремених 
јаких пљусковитих киша на 
меродавном делу слива.
Извештаји о плављењу терена. 

Ванредно стање,
евакуација становништва 
и добара

ФАЗА 4
Отклањање 
последица 
поплава

Након појава изливања
поплавног таласа

Отклањање последица 
плављења
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Kритеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава, од 
унутрашњих вода, разврстани су у четири групе: А, Б, Ц, и Д. Критеријум А се 
односи на стање евакуационог објекта, критеријум Б се односи на каналску мрежу и 
њену испуњеност водом, критеријум Ц се односи на засићењост земљишта од 
максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених површина и 
критеријум Д се односи на висину снежног покривача на сливу мелиорационих 
система за одводњавање.

4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
У циљу спречавања настајања поплава, затим смањења штета насталих од 

поплава и ублажавања последица изазваних изливањем унутрашњих вода, предвиђа 
се читав низ мера и радњи за заштиту од поплава.

У смислу заштите од поплава разликују се:
- превентивне мере за заштиту од поплава,  
- оперативне мере (пре и у току поплаве) и
- мере за ублажавање и отклањање последица изазваних поплавама, односно 

интервентне мере.

4.1. Превентивне мере
У превентивне мере убрајамо све мере и радње које се предузимају ради 

спречавања настајања поплава и превентивног ублажавања последица њиховог 
деловања. Потребно је извршити низ додатних радњи у циљу превентивне заштите 
од поплава. Пре свега потребно је:

1. Редовно инвестирати и одржавати већ изграђене објекте и системе за 
одводњавање и одбрану од поплава, регулацију водотока, као и очувати постигнуто 
стање, спречавањем било какве изградње у зонама или на трасама постојећих 
објеката. 

Предвиђени радови у току 2018.године на одржавању водотокова на 
територији града Лесковца су: 

• Радови на ископу и уређењу дела корита потока зв.Лештар и чишћењу 
преостале деонице корита у КО Разгојна тзв „поток Лештар““,–планирани 
су радови на око 520м у дужини корита потока. Извршити геодетско 
обележавање објекта-корита реке на деоници старог корита у дужини од 
око 200м Извршити ископ земље за корито потока на попуњеној деоници од 
око 220м-ископ земље и камења са планирањем ископа по левој обали ради 
израде бедема. Ископ вршити на дубини од 1,0м са проширавањем канала у 
габариту од 2,0м . извршити сечу стабла и растиња на укупној деоници од 
520м.Чишћење треба обавити у дужини од 300метара и то извршити 
измуљавање талога муља и отпадног материјала ( са одлагањем ископа на 
косинама корита ) и проширивањем корита потокаа. Измуљавање ће се 
вршити на дубини од 0,8м са проширавањем корита у дну у габариту од 2,0м. 

• Радови на чишћењу и изради бетонског корита одводног путног јарка у 
КО Доња Лакошница дуж асфалтног пута Д.Лакошница –Г.Лакошница -Ова 
активност предвиђа радове на деоници од од око 200м на излазу из насељеног 
места Д.Лакошница Чишћење треба обавити у у дужини од 200метара-
извршити ископ земље са измуљавање талога муља и отпадног материјала на 
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просечној дубини од 0,7м са проширавањем корита у габариту од 0,7м. на 
деоници од 100м извршити израду корита канала од армираног бетона укупно - 
21,0м3 са опшивањем оплатом.

• Радови на ревитализацији-ископу дела канала Пргон и делимичном 
чишћењу у КО Залужње-завршетак ранијих радова -Овом активношћу 
спречава се плављење пољопривредних површина од око10ха и економских 
дворишта више домаћинстава у селу Залужње. Предвиђени су радови на 
почетној деоници канала у укупној дужини и средишњемделу од пропуста на 
путу Залужње Винарце, узводно, у укупној дужини од 305 м. Активности
треба обавити у три фазе:1) у дужини од 80метара извршити сечу дрвећа, 
шибља и шумског растиња, и 2) у дужини од 30м+50+175извршити чишћење 
или измуљавање талога муља и отпадног материјала са проширивањем корита 
канала. Измуљавање корита ће се вршити на дубини од 0,8м са проширавањем 
корита у дну у габариту од 1,0м. 3) у дужини од 50м извршити ископ новог 
корита канала са увођењем у постојећи канал Пргон и и уградњом пропуста 
Ǿ800-(6м) са насипањем тампон слоја шљунка у укупној количини од 50м3.

• Радови на чишћењу корита тзв. “Хисарски канал“ од излаза из села-у КО 
Г.Синковце (завршетак прошлогодишњих радова) до улаза у село Власе-
Предвиђени су радови на око 1100 м од завршетка прошлогодишњих 
радова до улаза усело Власе (код школе). Чишћење треба обавити у две 
фазе:1) у дужини од 1100метара извршити сечу дрвећа, шибља и шумског 
растиња, 2) у дужини од 1100 метара извршити измуљавање талога муља и 
отпадног материјала са проширивањем корита канала. Измуљавање ће се 
вршити на дубини од 0,7м са проширавањем корита у габариту од 2,0м.

• Радови на чишћењу корита тзв. “Брзи канал“-400м узводно од пропуста 
на асфалтном путу Лесковац-Мирошевце у КО Радоњица- Предвиђени су 
радови на око 400 м –наставак ранијих радова. Чишћење треба обавити у 
две фазе:1) у дужини од 400метара извршити сечу дрвећа, шибља и шумског 
растиња, 2) у дужини од 400 метара извршити измуљавање талога муља и 
отпадног материјала са проширивањем корита канала. Измуљавање ће се 
вршити на дубини од 0,5м са проширавањем корита у габариту дна канала од 
3,0м са одлагањем ископа на косинама канала.

• Радови на каналу „пољски канал Накривањ–Бели Поток “ у КО 
Накривањ-израда пропуста на две локације, наставак прошлогодињих 
радова. - Предвиђени су радови на постављању пропуста на кориту и то :
постављање пропуста Ǿ 800 на две локације 2х4м са насипањем тампон слоја 
шљунка у укупној количини од 25м3

• Радови на изради бетонске преградне уставе у кориту канала 
„Шаиновачки канал“ у КО Шаиновац.-Радови подразумевају: машински 
ископ земље и рашчишћавање терена -30м3, израду бетонског темеља бетоном 
МБ30-водонепропустљив -6,5м3, израду бетонског зида на каналу бетоном 
МБ30-водонепропустљив-6м3 и набавка, транспорт, сечење и уградњу
арматуре., као и обостранонасипање тампон слоја земље.

.

• Радови на чишћењу и уређењу корита путног канала у КО Мирошевце –
наставак ранијих радова -Радови на деоници од 130м дужине са леве и десне 
стране пута од завршетка пређашних радова до улива канала у одводни канал.
Радове треба обавити у више фазе: фаза 1-у дужини од 130метара са леве 
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стране пута извршити измуљавање талога муља и отпадног материјала са 
проширивањем корита канала, Измуљавање ће се вршити на просечној дубини 
од 0,5м са проширавањем канала у габариту од 0,5м. Постављање пропуста 
Ǿ400-укупно 5м са разастирањем слоја шљунка преко постављених пропуста-
укупно 6м3, фаза 2 извршити, у наставку прошлогодишњих радова, уградњу
пропуста Ǿ 400 укупне дужине од 28м са насипањем и разастирањем слоја 
шодера у ширини 1м, укупно од 30м3

• Радови на санацији дела корита реке Сушице испод шкарпи у КО Горња 
Јајна-израда обалоутврде и чишћење корита,–планирани су радови на око 
50м у дужини корита реке. 1) у дужини од 50метара извршити сечу дрвећа, 
шибља и шумског растиња, и 2) у дужини од 50 метара извршити измуљавање 
талога муља и отпадног материјала са ископом земље за проширивањем леве 
стране корита реке (30мх1х0,7). Измуљавање ће се вршити на дубини од 0,5м 
са проширавањем корита у габариту од 4,0м, са одлагањем материјала на 
страну. 3) извршити уградњу ломљеног камена крупноће 50-60цм у ножицу 
обалоутврде. Камену наслагу обликовати трепезно попречног пресека са 
ширином у круни 1м са нагибом у косини 1:1 и висине 3м, укупно 150м3.
Такође, извршити насипање земље II и III категорије са планирањем по 
уграђеном  камену, укупно 150м3.

.

• Радови на уређењу и чишћењу корита путног канала дуж леве стране 
регионалног пута кроз КО Велика Биљаница.-Радови на око 650 м у 
дужини корита канала од трафостанице низводно кроз насељено место.
Чишћење треба обавити у више фаза:1) у дужини од око 600метара метара 
извршити измуљавање и чишћење путног канала са проширивањем корита 
димензија  1,0*1,2м  са уградњом пропуста Ǿ800 -3+4+4, Ǿ600-38+6+4+6м, 
Ǿ500 -7м и Ǿ400 14м на делу одводног канала са десне стране регионалног 
пута. 2) Извршити машински ископ зенље и камена за израду пропуста преко 
асфалтираног дела улице, са пресецањем асфалтног слоја и насипањем слоја 
песка испод пропуста, уз одлагање ископа са одвозом на најближу депонију-
Ǿ800-(6м)- 7м дужина ископа , ширина 1.2м, дубина 1,0м. 3) Извршити 
насипање тампон слоја шљунка на урађеним пропустима-85 м3

• Радови на санацији обалоутврде корита Орашачке реке у КО Доња 
Слатина–планирани су радови на око 30м у дужини корита реке и то десне 
обале. 1) извршити уградњу ломљеног камена крупноће 50-60цм у ножицу 
обалоутврде. Камену наслагу обликовати трепезно попречног пресека са 
ширином у круни 1м са нагибом у косини 1:1 и висине 3м, укупно 120м3.
Такође, извршити насипање земље II и III категорије са планирањем по 
уграђеном  камену, укупно 100м3.

. 4) у дужини 
од 50 метара (од трафостанице) извршити машински ископ зенље за корито 
путног јарка,уз проширење дна корита, уз одлагање ископа на косинама 
корита (без одвоза)-50м дужина , ширина 1.2м, дубина 1,0м. 5) извршити 
прочишћавање постојећег пропуста на регионалном путу.

• Радови на чишћењу канала кроз насељено место КО Горње Трњане–-
Радови на деоници од 200м дужине до улива у одводни канал на месном путу 
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Г.Трњане-Г.Синковце  Радове треба обавити у више фазе: 1) у дужини од око 
130метара извршити сечу дрвећа, шибља и шумског растиња, и фаза 2

• Радови на чишћењу корита канала тзв. “Бучало“ од асфалтног пута-у КО 
Д.Бријање до улива у Пусту реку- Предвиђени су радови на око 1200 м .
Чишћење треба обавити у две фазе:1) у дужини од 1200метара извршити сечу 
дрвећа, шибља и шумског растиња, 2) у дужини од 1200 метара извршити 
ископ земље за корито канала.. ископ вршити на дубини од 0,7м са 
проширавањем корита у габариту од 1,0м. извршити уградњу пропуста Ǿ800. 
3+4+3+3=13м

-у 
дужини од око 200метара извршити измуљавање талога муља (са одлагањем  
на страну) и отпадног материјала са проширивањем корита канала, 
Измуљавање ће се вршити на просечној дубини од 0,5м са проширавањем 
канала у габариту од 0,8м..

• Радови на санацији oдводног канала и постављање пропуста на путном 
каналу-у КО Рајно Поље - Предвиђени је машински ископ земље 30м3 на 
лицу места из канала и насипање уз бедем канала. Извршити уградњу 
пропуста Ǿ500. 2х10м=20м са насипањем шљунка у количини од око 12м3.

• Радови на чишћењу путног канала у КО Губеревац–-Радови на деоници од 
700м дужине -У дужини од око 700метара извршити измуљавање талога муља
(са одвозом до најближе депоније) и отпадног материјала са проширивањем 
корита канала, Измуљавање ће се вршити на просечној дубини од 0,5м са 
проширавањем канала у габариту од 0,7м.. Извршити уградњу пропуста Ǿ600.
5х5м=25м са насипањем урађених пропуста шљунком-25м3.

• Радови на чишћењу прихватног канала-путног канала у КО Миланово–-
Радови на деоници од 150м дужине -У дужини од око 150метара извршити 
измуљавање талога муља  (без одвоза) и отпадног материјала са 
проширивањем корита канала, Измуљавање ће се вршити на просечној дубини 
од 0,5м са проширавањем канала у габариту од 0,8м.. Извршити уградњу 
пропуста Ǿ600. 1х5м=5м са насипањем урађеног пропуста и дела пута 
шљунком-25м3.

• Радови на ископу дела путног јарка и постављање пропуста у КО 
Градашница (завршетак ранијих радова)–-извршити машински ископ 
земље (на атарском путу према атару села Липовица) у количини од  30м3 
извршити довоз постојећих пропуста са места на ком су лагеровани (2-3км) и  
уградити пропусте Ǿ800. 1х5м=5м са насипањем урађеног пропуста и дела 
пута шљунком-12м3.

2. Редовно пратити све параметре који могу утицати на евентуалну појаву 
поплава, а прикупљене податке статистички обрађивати, анализирати и о 
евентуалним значајним променама известити надлежна предузећа, органе и службе.

3. Прецизно регулисати начин плаћања, односно поступак материјалне 
надокнаде за ангажовану радну снагу и материјално-техничка средства, која су 
коришћена у одбрани од поплава.

4.Организовати месне заједнице које имају проблема са плављењем 
земљишта, да сваке године у периодима '' великих вода ''( у пролеће), када дође до 
топљења снега у брдско - планинским пределима и до честих и обилних пролећних 
киша, предузму мере ради извођења кратких акција на уређењу и чишћењу корита 
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бујичних реке, потока и канала, који протичу кроз угрожена села, нарочито на 
деловима где су корита затрпана отпадом који мештани бацају. Веома је битно 
стално одржавати и чистити јаркове поред главних саобраћајница, како би велике 
количине воде могле несметано да отичу. Опремити месне заједнице у граду као и у 
сеоским срединама одређеном количином опреме и материјалних средстава, као што 
су на пример: заштитна одећа и обућа, ручни алат, колица, џакови за песак, 
батеријске лампе и сл.

5. Издвојити додатна материјална средства из Буџета града за:
• израду главног пројекта заштите територије града Лесковца од поплава 

изазваних изливањем унутрашњих вода; 
С обзиром на величину и комплексност проблема, израда овог пројекта 

захтева време и ангажовање већег броја стручњака из ове области. Израдом овог 
пројекта постигло би се трајно и комплетно решење одбране од поплава 
унутрашњим водама, са детаљно разрађеним упутствима, мерама и организацијом 
спровођења одбране, прецизно утврђеним проценама угрожености и сл.

• аероснимање приликом појаве поплава насталих изливањем унутрашњих 
вода. 

На овај начин би се добила најтачнија представа о стварно угроженим 
просторима, степену угрожености, распореду природних депресија и сл. Ова 
средства морају бити строго наменска, како би се могла употребити у тренутку 
настанка поплава. Аероснимање се мора извршити у неколико наврата, по могућству 
у периодима са различитим вредностима нивоа подземних вода, водостаја и сл.

• израду пројектно-техничке документације и изградњу система отворених 
канала за одвођење атмосферских вода и пројеката регулације бујичних
потока и антиерозионог уређења тог подручја 
• набавку додатних материјално-техничких средстава за одбрану од поплава 

(теренска возила, алати, покретни црпни агрегати на дизел погон, заштитна средства 
- одећа и обућа, џакови за песак, лампе и сл.)

7. Организовати службе осматрања и јављања.
8. Ради заштите од поплава на територији града, треба разрадити План 

коришћења саобраћајница, телекомуникационих система, система радио-везе између
радио-аматера и сл. у случају поплава.

9. Планом предвидети и начин регулисања саобраћаја у ванредним 
условима, правце и начине кретања возила за снабдевање, возила хитне помоћи, 
комуналних служби, служби за хитне интервенције и осталих приоритетних служби 
и органа.

10. Разрадити План евакуације, услове за проглашење евакуације, места и 
начин збрињавања људи и материјалних добара, укључујући и евакуацију и смештај 
најважније документације и архива, уколико то већ није регулисано неким другим 
плановима, одлукама и сл.

11. Разрадити начине и варијанте упозоравања и обавештавања и сталног 
информисања грађана, при чему посебну пажњу треба обратити на упозоравање и 
обавештавање грађана који нису у могућности да прате редовне системе 
комуникације (слепи, глуви, неписмених и сл.), уколико то већ није регулисано 
неким другим постојећим актима.

12. Стално едуковати становништво у смислу обуке, поступања у одређеним 
ситуацијама, информисањем о начинима и местима за евакуацију и сл.
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13. Јавно комунално предузеће треба да изради план рада у ванредним 
ситуацијама, који се односи на поплаве изазване изливањем унутрашњих вода.

14. Разрадити план одржавања виталних система (водовод, канализација, 
снабдевање електричном енергијом, одржавање чистоће, здравствена заштита, 
интервентне службе, рачунарски системи и сл.).

15. Обезбедити помоћне и алтернативне изворе енергије.
За спречавање штета које изазивају бујице неопходно је редовно одржавање

корита бујичних водотокова, као и пошумљавање и затрављивање површина у
брдским теренима подложним ерозији. Тиме би се смањило засипање корита 
наносом и омогућио већи проток воде.

Уопште узев, превентивним мерама би се у знатном проценту смањила 
опасност од поплава. Нарочито би требало обратити пажњу на следеће:

- Редовно одржавање путних канала,  чишћење и продубљивање како би 
се повећала пропусна моћ. Ово из разлога што су на појединим путевима, на 
више места путни канали нефункционални, било због неадекватног профила 
цеви преко којих су прављени улази у дворишта било због неодржавања па 
чак и потпуног затварања.
- Одржавање канализационе опреме у границама урбанистичког плана 
насеља , непосредно испред зграда, дворишта, паркова и др, као и уставе, 
црпке и сличне објекте, у оквиру обезбеђених средстава.
- Интензивирање рада инспекцијских служби који би у случају 
непоштовања одредби одлука о комуналној хигијени и изградњи објеката, 
благовременим доношењем решења отклонили недостатке. С тим у вези, 
значајну улогу у одржавању корита водотока другог реда(стална контрола 
било по пријави грађана, било службено) имаће Комунална полиција Града 
Лесковца сходно Закону о комуналној полицији (Сл.Гл.51/2009, члан1 и 9).

4.2. Оперативне (интервентне) мере за одбрану од поплава изазваних 
изливањем вода II реда
Интервентне мере односе се на активности које се спроводе у времену 

непосредне опасности од изливања или у случају појаве поплава.
Радње које се врше у овом случају, подразумевају:

- израду привремених насипа на угроженим деоницама - "зечји насипи "
- отварање и плављење привремених ретензија на основу увида на 

терену, плављења околног терена по принципу " мање штете "
- евакуацију становништва и материјалних добара, докумената, архива ...
- збрињавање угрожених и настрадалих
- ангажовање додатне радне снаге и материјално-техничких средстава 

ради ефикаснијег спровођења одбране
- евентуално ангажовање Војске Србије
- спровођење мера одбране од поплава из важећег општег и оперативног 

плана за одбрану од поплава.
- ангажовање Комуналне полиције града ради предузимања хитних мера 

заштите од поплава из надлежности града, кад те мере не могу 
правовремено да предузму други надлежни органи града и овлашћене 
организације, о чему одмах обавештава те органе односно организације. У 
случају опасности изазване поплавама комунална полиција учествује у 
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спашавању и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима 
на отклањању последица... (Сл.Гл.51/2009, члан 5).

4.3. Мере за ублажавање и отклањање последица изазваних поплавама
Под овим мерама подразумевају се радње на санацији, реконструкцији и 

поновној изградњи објеката оштећених елементарном непогодом.
Такође, ове мере обухватају и потпуну или делимичну надокнаду штете 

оштећеним физичким и правним лицима, насталу као последица елементарне 
непогоде. Накнада штете може се реализовати у новцу, грађевинском материјалу и 
сл.

4.4 Проглашење и укидање одбране од поплава
Одбрану од поплава на регулисаним деоницама водотокова на територији 

града Лесковца-Јужна Морава од ушћа Јабланице до ушћа Ветернице (7,92км),
Јабланица од железничког моста код Печењевца до Винарца(11,95км), Јабланица уз 
Хисарски канал од ушћа у Јабланицу(17,35км), Ветерница у Лесковцу(8,3км)
проглашава и укида ЈВП “Србијаводе” на основу Наредбе о утврђивању
Оперативног плана одбране од поплава за 2017.г.(„Службени гласник РС” 
бр.5/2017).

Редовну, односно ванредну одбрану од поплава на водама II реда на којима 
се спроводи одбрана од поплава проглашава члан надлежног штаба за ванредне 
ситуације задужен за мере заштите од поплава у сарадњи са стручно 
оперативним тимом за одбрану од поплава штаба за ванредне ситуације и о томе 
обавештава надлежног руководиоца из републичког оперативног плана (6. 
Проглашење и укидање одбране од поплава,тачка 7. Општи план одбране од поплава 
за период од 2012-2018.године (“Службени гласник РС” бр.23/12). 

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II 
реда на територији града Лесковца одлучује градоначелник (3. Фазе одбране од 
поплава,тачка 15. Општи план одбране од поплава за период од 2012-2018.године 
(“Службени гласник РС” бр.23/12)). 

5. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ

5.1.Субјекти одбране од поплава и други правни субјекти
У одбрани од поплава на водотоцима који се не налазе у републичком

Оперативном плану за одбрану од поплава ангажују се следећи субјекти:
- Градски штаб за ванредне ситуације
- стручна лица из предузећа која својом оперативом директно
учествују у одбрани, као и стручна лица из институција које могу бити
ангажоване у различитим фазама одбране (војска РС, полиција, Ватрогасне
службе итд.);
- представници градских виталних система - медицинске службе,
народна одбрана, центри за обавештавање и узбуњивање, полиција, 
противпожарна заштита, електродистрибуција, Црвени крст; 
- представници привредних система града. 
На подручјима града који обухватају обе категорије водотока (са и без 

изграђених заштитних система) морају се респектовати основна начела интегралне 



Страна 969 — Број 12SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA14. јун 2018.

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији Града 
Лесковца за 2018. годину 

29 

одбране од поплава. То подразумева потпуну и перманентну координацију и 
синхронизацију свих мера одбране од поплава на водотоцима који се налазе у 
Оперативном плану за одбрану од поплава и на онима изван система. 

Градски Штаб за ванредне ситуације, у погледу одбране од поплава обавља
следеће дужности:

- руководи свим активностима означеним у шеми активности у 
надлежности града (административне, хидротехничке и комуналне
активности), у периоду ванредних хидролошких околности – од момента
најаве поплаве до престанка опасности. 
- руководи и координира учешће свих субјеката у одбрани од
поплава,у синхронизованом спровођењу свих планираних мера заштите од
вода. 
- Обезбеђује услове за израду  техничке документације за одбрану од 
поплава за подручје града
- Врши перманентно прикупљање информација од РХМЗ о 
метеоролошкој и хидролошкој ситуацији на подручју Лесковца. 
- Организује праћење најаве бујичних падавине и организује систем 
узбуњивања становнишштва у случају потребе.
- Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за 
информисање и едукацију јавности
- по потреби подноси захтев Министарству одбране за ангажовање 
расположиве исправне механизације од свих власника и грађана по основу 
радне обавезе, односно ангажовање  специјалних јединица цивилне заштите 
ради организације одбране од поплава,
- по потреби се обраћа са захтевом за помоћ надлежној јединици Војске 
Србије, на територији града Лесковца, 
- издаје налоге за ангажовање комуналних, здравствених и других 
стручних служби ради предузимања мера у зависности од дате ситуације,
- у случају потребе организује евакуацију грађана, смештање 
материјалних средстава и организује њихово збрињавање,
- руководи активностима и радовима на отклањању последица поплава 
по престанку опасности
- остварује контакт са институцијама за благовремено пружање 
финансијске и материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на 
подручју града. 
Управљање радом Штаба врши се руковођењем и координацијом, у складу

са дефинисаном шемом руковођења и координације у одбрани од поплава.
Руковођење радом Штаба се односи на субјекте који су у директној надлежности
Штаба. Руковођење се врши директно или посредством заменика и помоћника.
Координација рада Штаба се односи на субјекте који аутономно обављају своје 
активности у одбрани од поплава. Координација се врши директно или посредством 
заменика и помоћника . 

Седиште Штаба је у просторијама Скупштине Града Лесковца. Начин 
комуникације је одређен постојећим системом веза – телефонима и фаx-ом. 
Обезбеђење мобилног система веза за потребе одбране од поплава је дугорочна 
обавеза Штаба. 
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РУКОВОДИЛАЦ
ГРАДСКОГ ШТАБА 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА

Руковођење 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ

Односи са јавношћу

Коо 
рди
нац 
ија

и
руко
вође
ње

Јавна комунална предузећа

Путна привреда
Цивилна заштита

Медицинске службе
Противпожарна заштита

Полиција

ЕПС
ПТТ

ОПЕРАТИВА привредних
Субјеката

Војска

Схема бр.1. Руковођење и координације рада штаба за ванредне ситуацијее ситуације на 
ситуације на територији Града Лесковца
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5.2. Списак фирми укључених за потребе одбране од поплава, које поседују 
потребну механизацију и опрему 

Ред
Број СУБЈЕКАТ ЗАДАЦИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

Покретна и друга 
средства која се 

могу ангажовати 
у одбрани од

поплава

1. Дом Здравља 
Лесковац
: 

спречавање појаве епидемије прегледом и
контролом болесника

лабораторија
санитетска возила

2. Завод за јавно 
здравље Лесковац

спречавање појаве епидемије прегледом и
контролом воде, и хране

Лабораторија
Путнички ауто

3.

Градска Управа за 
екологију-Фонд за 

унапређење 
екологије града 

Лесковца

спречавање појаве епидемије прегледом и
контролом воде, земљишта и ваздуха

путничка кола
прибор за 
узорковање 
средства за ДДД

4. MП-База пут

-Врши израду недостајућих одрамбених насипа,
ојачавање постојећих и поправку оштећених
насипа. Пресецање канала за одвођење воде, 
чишћење насипа испод мостова и чишћење 
пропуста на путевима Поправка оштећених

путева и путних прелаза. 
-Санација објеката предвиђених за смештај 

евакуисаних

Булдожери
Багери Грејдери 
камиони

- Миксер
Мешалице
Комбинирка
Камиони

5. ПЗП Врање

Врши израду недостајућих одрамбених насипа,
ојачавање постојећих и поправку оштећених
насипа. Пресецање канала за одвођење воде, 
чишћење насипа испод мостова и чишћење 
пропуста на путевима Поправка оштећених

путева и путних прелаза.

Булдожери
Багери Грејдери 
камиони

6. 
ПЗП 

Мрханизација 
Власотинце

Врши израду недостајућих одрамбених насипа,
ојачавање постојећих и поправку оштећених
насипа. Пресецање канала за одвођење воде, 
чишћење насипа испод мостова и чишћење 
пропуста на путевима Поправка оштећених

путева и путних прелаза. 

Булдожери
Багери Грејдери 
камиони

7. АД Френки Превоз угрожених при извршењу
евакуације Аутобуси

8. ЈКП Водовод Лесковац Снабдевање водом за пиће евакуисаног
становништва и животиња

Цистерне за воду
Комплети ручног 
алата

9. РЦ Кукавица Праћење метеостања и достављање прогнозе Радар,Средства за
везу

Неопходна опрема, механизација и расположиви материјал и остала 
средства за потребе ефикасне одбране од поплава биће складиштена у
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објектима фирми предвиђеним за обављање потребних активности. Допремање 
истих до поплавом погођених подручја ће се вршити превозним средствима 
предвиђених фирми. 

5.3. Начин деловања у случају поплава на одређеној деоници

(ду жност и  и  обавезе )

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Лесковца у сарадњи 
са надлежном управом, као и у комуникацији са Хидрометеоролошким заводом, РЦ
“Кукавица”, прикупља информације о могућности настанка поплава на одређеној
деоници.

Савети Месних заједница-председник, у случајевима најава веће количине
падавина и могућности настанка поплава на одређеној деоници, обавештава 
деоничног повереника, док исти о свему обавештава Главног руководиоца - 
команданта одбране од поплава (Градског штаба за ванредне ситуације) или
његовог заменика.

Деонични повереник, уз сагласност Главног руководиоца, огранизује
одбрану, у сарадњи са оперативом привредног субјекта које је задужено за
обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације на тој локацији, сходно 
Закону о ванредним ситуацијама, члан 16 и 20 (Сл.Гл. РС 111/2009 од 29.12.2009. 
год.).

Taбела 7. Привредни субјекти задужени за одржавање водотока II реда у 
случају поплава на територији града Лесковца

Назив привредног 
субјекта

Овлашћено лице и 
бр.телефона

Назив водотока-деоница за које је 
привреднии субјекат задужен у случају 

поплава

MП-База пут 

Братислав Станојевић,
директор

016/281-310
063/117-1-433

Канал Баре од власотиначког пута до 
ушћа у Ветерницу, Шараница, 

Чекмински поток, Река Вучјанка, 
Сушица,Накривањска река

„ПЗП“ Врање

Александар Михајловић, 
управник РЈ Лесковац

016/252-824
062/512-031

Канал Баре од изворишта до 
власотиначког пута

Туловска река, река Јањичарка, 
Слатинска река, Козарачка река, 

Предејанка

„ПЗП“ Механизација-
Власотинце

Јован Цветковић,
власник

016/875-546

Туловска река, река Јањичарка, 
Слатинска река,

За потребе хитне реакције у случају већих поплава или изливања 
водотокова нижег ранга (растеретни канали идр) сходно горе наведеном закону 
биће ангажована и остала предузећа мањих капацитета (са адекватном опремом и 
механизацијом), а која имају седиште или активне Радне јединице на територији 
Града Лесковца.

Одбрана од поплава садржи потребне радове предвиђене на подизању
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одбрамбених насипа од земље, односно подизање насипа од џакова пуњених песком.
С обзиром на немогућност складиштења потребног материјала за подизање насипа, 
као први корак одбране од поплава, треба предузети довоз материјала
механизацијом за израду насипа.

Сходно Закону о комуналној полицији (Сл.Гл.51/2009, члан 5), Комунална 
полиција града Лесковца „предузима хитне мере заштите животне средине, 
заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите 
из надлежности града, кад те мере не могу правовремено да предузму други 
надлежни органи града и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те 
органе односно организације...“.

„...У случају опасности изазване елементарним непогодама и другим 
облицима угрожавања из става 1. овог члана комунална полиција учествује у вршењу 
спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима 
на отклањању последица...“.

У случају потребе ангажовања већег броја лица, а што се у пракси
најчешће догађа, Штаб за ванредне ситуације, односно Главни руководилац
одбране од поплава, уз помоћ надлежне управе и месних заједница, обезбеђује
потребно људство од становника угроженог подручја из месних заједница. У 
складу са проценом и потребама, у сарадњи са организацијом Црвеног крста 
Лесковац и Командом гарнизона Лесковац, обезбеђује се потребан број волонтера,
односно војних обвезника на служењу војног рока. За потребе решавања проблема 
на поплављеним подручјима, биће ангажоване јединице ватрогасаца и то за:
вађење воде из потребе, разношење воде за пиће идр.

Након извршене процене, као и праћења досадашњег стања на плавним 
површинама, правци евакуације су опредељени плановима месних заједница града и 
села.

У зависности од обима поплавног таласа, Оперативни Штаб ће 
благовремено:

1.осигурати да угрожено становништво буде обавештено о потреби 
евакуације, о томе где је крајње одредиште, којим путевима се иде и у које време

2. обезбедити превозна транспортна средства и припремити домаћинства и 
привреду за евентуалну евакуацију

3. обезбедити са Домом здравља Лесковац специјалну помоћ онима којима 
таква помоћ буде потребна ( слепи, инвалиди и др.)

4. обезбедити са ПУ Лесковац контролу саобраћаја и идентификовати 
путеве и возила за евакуацију

5. успоставити надзор над спровођењем евакуације, како би се обезбедила 
сигурност у реализацији акције

У случају неопходне евакуације, смештај становништва организује се код 
пријатеља и рођака. У случају да нема довољно места, задужује се Савет месне 
заједнице, територије која је поплављена, да обезбеди простор за смештај угрожених 
лица( просторије школа, Домова културе исл.). Уколико је и ова опција ограничена, 
Градски Штаб за ванредне ситуације доноси одлуку о даљим активностима у вези 
евакуације угроженог становништва.
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Градски штаб за ванредне ситуације у складу са овлашћењима и ангажовању,
обавезан је да се у редовним околностима састаје једном у шест месеци и о истом
поднесе извештај Градском већу. У ванредним околностима – поплавама, извештај
о ангажовању подноси у року од 15 дана од дана настанка.

Редован годишњи извештај, обавезан је да поднесе Градском већу
односно Скупштини, у месецу децембру календарске године.

6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВЕ 

6.1 СПИСАК ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Име и презиме Предузеће и 
функција Послови у штабу Телефон на 

послу
Мобилни 
телефон

Руководилац 
Др Горан 

Цветановић

Град Лесковац
градоначелник 016/ 200-804

Заменик 
Дејан Цакић

Град Лесковац
Члан Градског већа 016/200-805

Начелник
Мирослав Јефтић

Шеф одсека за 
управљање ризицима и 
ЦЗ, одељење за ванедне 
ситуације у Лесковцу

016/53283; 
016/51351

Чланови
Александар 

Костић Послови цивилне заштите- оперативно плански 
послови

Бобан Велков Мајор у 3.наставном центру 
војске Србије

Координација са 
војском Србије

Томислав Илић Начелник Одељења 
полиције ПУ у Лесковцу

Коорсинација са ПУ 
Лесковац

Раде Велинов
Оделење за општу

управу и заједничке 
послове

Веза са МЗ и 
др.оперативни и 

евид.послови 
ј

016/ 252-894

Бобан
Соколовић

Град Лесковац
Оделење за привреду и 

пољопривреду

Заштита и спасавање 
од поплава и очување 

добараснежних наноса, 
016/ 212-295 065/ 445-1473

Ђикић Слађана
Град Лесковац

Оделење за заштиту
животне средине,

Послови РХБ заштите 016/233-380
237-170 065/4446069

Јасминка 
Миленковић

Оделење за
урбанизам Заштита од рушења 016/ 212-774

Драган 
Николић

Одељење за комунално 
стамбене послове и 

саобраћај
Послови саобраћаја

Бојан Тојага
Одељење за

друштвене делатности
и локални развој

За послове евакуације 016/ 252-894
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Новица Николић
Директор ЈП 
урбанизам и 

изградња Лесковац

Послови 
склањања људи и 

материјалних 
добара

016/241-913

Драган 
Величковић

Секретар Градске 
организације 

Црвеног крста

Збрињавање 
становништва 016/234-081 063/407-334

Павловић 
Горан Инспектор ППЗ

Заштита и 
спасавање од 

пожара, 
064/8923667

Др Славиша 
Божић

Директор
Дом здравља 

Лесковац

Прва медицинска 
помоћ 016/251-244 064/ 8849381

Милош 
Цветановић

Град Лесковац
Начелник градске 

управе града Лесковца
016/ 212-774

Далибор 
Тричковић

Шеф одељења за 
финансије финансије

Др Јадранка 
Красић

Начелник 
Епидемиолошке службе 
Завода за јавно здравље

Асанација
терена 016/245-219 064/864-8815

Ненас 
Милошевић

Директор 
Електродистрибуције 

Лесковац
016/230-232

Јовица 
Ђурђевић

Директор ЈКП
„Топлана“  Лесковац 016/246-401

Косара
Илић

Директор ЈКП 
„Водовод“ Лесковац 016/245-108 063/409-662

Владимир 
Синадиновић

Директор ЈКП 
„Комуналац“ 

Лесковац
016/243-240

Лице одређено за евидентирање података о поплавним догађајима на водама II реда на територији града 
Лесковца и достављање истих надлежном јавном предузећу

Оделењеза привреду и пољопривреду 
Градска Управа Лесковац
Бобан Соколовић: тел:016/ 212-295 и моб. 065/ 445-1473,  E-mail:privreda@gradleskovac.org
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7. ОБАВЕШТАВАЊЕ И УЗБУЊИВАЊЕ ЈАВНОСТИ

У случају опасности од поплава обавештавање и узбуњивање становништва у 
угроженим подручјима вршити:

• Укључивањем сирене са знаком за узбуњивање ''Опасност од елементарних непогода''.  
• Пре и после знака за узбуњивање, обавезно обавештавати преко локалних радио и ТВ

станица, ТВ Лесковац, ТВ К1 и ТВ Студио МТ, Радио Лесковац и др. давати обавештења 
о настанку и појави опасности од поплава, мерама заштите и спасавања и о престанку 
опасности.

• Упућивањем патрола полиције са припадницима ПВСО са теренским возилом 
опремљеним разгласом или мегафоном на угрожена градска, приградска и сеоска 
насеља, ради раног упозоравања становништва о наиласку плавног таласа.  

• Преко повереника ЦЗ и заменика повереника ЦЗ са угроженог подручја, њиховим 
упућивањем на подручја угрожена поплавама и обавештавањем од ''куће до куће''.

• Преко повереника за одбрану од поплава и њихових заменика са угроженог подручја,
њиховим упућивањем на подручја угрожена поплавама и обавештавањем од ''куће до
куће''.
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8. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018.ГОД.

Табела 8 Буџет превентивних радова(који се финансирају из Буџета града) на чишћењу 
и уређењу водотока на територији града Лесковца за 2018.годину

Ставка
Вредност 

радова у дин. 
без ПДВ-а

Вредност 
радова у 
дин. са 

ПДВ-ом

Напомена:

1.

Радови на ископу дела 
корита потока“Лештар
„ и чишћењу преостале 
деонице корита у КО 

Разгојна

365,000.00 438,000.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују из Буџета града

2.

Радови на чишћењу и 
изради бетонског 

корита одводног путног 
јарка у КО Доња 
Лакошница дуж 
асфалтног пута 
Д.Лакошница –
Г.Лакошница

287,000.00 344,400.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 

3.

Радови на 
ревитализацији-ископу 

дела канала Пргон и 
делимичном чишћењу у 
КО Залужње-завршетак 

ранијих радова

188,000.00 225,600.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 

4.

Радови на чишћењу 
корита тзв. “Хисарски 

канал“ од излаза из 
села-у КО Г.Синковце 

(завршетак 
прошлогодишњих 

радова) до улаза у село 
Власе

367,200.00 440,640.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 

5.

Радови на чишћењу 
корита тзв. “Брзи 

канал“-400м узводно од 
пропуста на асфалтном 

путу Лесковац-
Мирошевце у КО 

Радоњица

130,000.00 156,000.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 
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6.

Радови на каналу 
„пољски канал 

Накривањ–Бели Поток 
“ у КО Накривањ-

израда пропуста на две 
локације, наставак 

прошлогодињих радова.

96,000.00 115,200.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 

7.

Радови на изради 
бетонске преградеу 

корита канала 
„Шаиновачки канал“ у 

КО Шаиновац.-

233,500.00 280,200.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 

8.

Радови на чишћењу и 
уређењу корита путног 

канала у КО 
Мирошевце –наставак 

ранијих радова

207,685.00 249,222.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 

9.

Радови на санацији дела 
корита реке Сушице
испод шкарпи у КО 
Горња Јајна-израда 

обалоутврде и чишћење 
корита,

694,050.00 832,860.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 

10.

Радови на уређењу и
чишћењу корита путног 
канала дуж леве стране 
регионалног пута кроз 
КО Велика Биљаница.-

950,520.00 1,140,624.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 

11.

Радови на санацији
обалоутврде корита 

Орашачке реке-Доња 
Слатина

425,000.00 510,000.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 

12.
Радови на чишћењу 

канала кроз село Горње 
Трњане- 

44,000.00 52,800.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града, 

13.

Радови на 
ревитализацији канала 
канал Бучало- КО Доње 

Бријање

481,000.00 577,200.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града,

14. Радови на санацији 
санацији oдводног 

139,020.00 166,824.00 По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
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канала и постављање 
пропуста на путном 
каналу-у КО Рајно 

Поље

2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града,

15.
Радови на чишћењу 
путног канала у КО 

Губеревац

272,500.00 327,000.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града,

16.

Радови на чишћењу 
прихватног канала-
путног канала у КО 

Миланово

77,000.00 92,400.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града,

17.

Радови на ископу дела 
путног јарка и 

постављање пропуста у
КО Градашница 

(завршетак ранијих 
радова)

21,520.00 25,824.00 

По Елаборату
Радови ће бити спроведени у току 
2018.године,
Средства се обезбеђују :
-из Буџета града,

18.
Геодетско обележавање 

– (по потреби-
паушално)

20,000.00 24,000.00 

19.

УКУПНО
радови у 2018.години 

који се финансирају из 
Буџета града

4,998,995.00 5,998,794.00 
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9. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

За припрему спровођења Оперативног плана одбране од поплава на територији града
Лесковца, потребно је обезбедити следећи материјал (табела 9.)

Табела 9 Преглед материјала потребан у случају поплава
Ред.
број

Врста
материјала Количина

Јединица
мере

Јединична
цена/дин.

Свега

1. џак јутани 6.500 комад 30,00 195.000,00
2. канап за вреће 100 клубе 230,00 23.000,00
3. акум бат.лампа 144 комад 900,00 129.600,00
4. чизме рибарске 70 пар 4.510,00 315.700,00
5. чизме гумене 240 ″ 1.856,00 445.440,00
6. паљена жица 30 кг 130,00 3.900,00
7. ексери разни 30 ″ 200,00 6.000,00
8. приручна апотека 30 комад 1.150,00 27.000,00

СВЕГА: 1.145.640,00
 

Средства за обезбеђење наведеног материјала у циљу спровођења Оперативног плана 
одбране од поплава на територији града Лесковца, обезбеђују се буџетом града. У случају
настанка поплаве, односно ванредне ситуације, предвиђена су финансијска средства сталне
буџетске резерве за санирање последица настале штетe.

Градски штаб, спроводи активности на систему раног упозоравања и међусобне 
комуникације свих субјеката.

10.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Лесковца''. 
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336.
На основу члана 540 став 3. и члана543. Закона о 
привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/11, 
99/11, 83/14 - др. закон, 5/15 и 44/18),члана 32. став 
1. тачка 6. и члана 66. став З.Закона о лока лној само-
управи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14- др.закон 
и 101/16-др.закон), члана 25. став 1. тачка 6. Статута 
града Лесковца ("Сл. гласник гра да Лесковца", 
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.), 
Скупштина града Лесковца, на22. се дници одржаној 
13. јуна 2018. године донела је

ОДЛУКУ

О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ

I

Над ЈП "РАДИО ЛЕСКОВАЦ" - У ЛИКВИДАЦИ-
ЈИ, из Лесковца, ул Масариков трг бр. 7, уписаним 
у Регистар привредних субјеката Агенције за при-
вредне регистре, матични број 07207255, ПИБ 
101912278, сапословнимбројемрачуна 840-644743-
79 кодУправезатрезор - ФилијалаЛесковац, покренут 
је поступак ликвидације дана 22.02.2016. г. што 
је регистровано Решењем Агенције за привредне 
регистре број Бд 12141/2016.
Како су истекли законом прописани рокови за оба-
вештавање и пријаву потраживања поверилаца и 
како је ликвидациони управник обавио све законом 
прописане радње у сврху спровођења поступка ликви-
дације, те како се против предузећа не воде никакви 
други поступци, то Скупштина града Лесковца 
доноси Одлуку о окончању поступка ликвидације.
Усваја се Извештај о спроведеном поступку ли кви-
дације над "ЈП РАдИОЛЕСКОВАЦ" - У ЛИКВИ-
дАЦИЈИ, из Лесковца, улица Масариков трг бр. 
7, сачињен од стране ликвидационог управника са 
стањем на дан 13. јуна 2018. године.
Ликвидациони остатак у износу од 6 хиљада динара 
који се састоји од средстава на текућем рачуну, пре-
носи се у целости оснивачу предузећа - граду Ле-
сковцу.
У складу са прописима којима се уређује архивска 
грађа, пословне књиге и целокупна документација 
ЈП "РАдИО ЛЕСКОВАЦ" - У ЛИКВИдАЦИЈИ пове-
равају се на чување Историјском архиву Леско вац.

II

Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић

337.
На основу члана 36. и члана 38. Закона о јавним 
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) 
и члана 25. Статута града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 
54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца на 22. 
седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О СПРОВОђЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП "УРБАНИЗАМ 

И ИЗГРАДЊА" ЛЕСКОВАЦ

Члан 1.

Спроводи се Јавни конкурс за именовање директора 
ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац.

Члан 2.

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном 
предузећу, радном месту, условима за именовање ди-
ректора јавног предузећа, месту рада, стручној оспо-
собљености, знањима и вештинама које се оцењују у 
изборном поступку и начину њихове про вере, рок у 
коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом 
за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на 
коју се пријаве подносе и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву.

Члан 3.

Саставни део Одлуке је текст огласа који садржи 
обавезне елементе из члана 2. ове Одлуке.
Скупштина града Лесковца објавиће текст огласа у 
"Службеном гласнику Републике Србије", дневном 
ли сту "Вечерње новости" - издање за целу Србију, 
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"Слу жбеном гласнику града Лесковца", као и на инте-
рнет страници града Лесковца, с тим што се мора на-
вести када је текст огласа објављен у "Службеном 
гласнику Републике Србије", а све у року од 8 (осам) 
дана од дана доношења Одлуке.

Члан 4.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних и јавно комуна-
лних предузећа чији је оснивач град Лесковац.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број 06-4/18-1 
У Лесковцу 13. јуна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић

338.
На основу члана 25 . Закона о јавним предузећима 
("Слу жбени гласник РС", број 15/16) и Одлуке о 
спро вођењу Јавног конкурса за именовање директора 
Ја вног предузећа "Урбанизам и изградња Лесковац", 
број 06-4/18-1, од 13. јуна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ЛЕСКОВАЦ"

Подаци о Јавномпредузећу: ЈП "Урбанизам и изгра-
дња Лсковац", ул. Трг револуције бр.45 у Лесковцу, 
Ма тични број: 07367422 Претежна делатност преду-
зећа: 4299 изградња осталих непоменутих грађевина.
Ра дно место: директор ЈП "Урбанизам и изградња 
Ле сковац", на период од 4 (четири) године.
Усло ви за именовање директора:

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да има стечено високо образовање на осно-

вним студијама у трајању од најмање четири године, 

односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер акаде мским 
студијама, мастер струковним студија ма, специ ја ли-
стичким академским студијама или специ ја ли сти-
чким струковним студијама;

3. да има најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2;

4. да има најмање три године радног искуства на 
пословима који су повезани са пословима јавног 
комуналног предузећа;

5. да познај е област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и 

вођењу послова;
7. да није члан органа политиче странке, односно 

да му је одређено мировање у вршењу функциј е у 
органу политичке странке;

8. да није осуђиван на казну затвора од најмање 
ше ст месеци;

9. да му нису изречене мере безбедности у складу 
са законом којим се уређује кривично дело, и то:

(1). обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи;

(2).  обвезно психијатријско лечење на слободи;
(4). обавезно лечење алкохоличара;
(5). забрана вршења позива, делатности и ду-

жности. 
Место рада: Лесковац,
Стручна оспособљеност,знање и вештине оцењују 
се у изборном поступку, увидом у доказе који су при-
ложени уз пријаву кандидата и усменим разгово ром 
са кандидатима који испуњавају утврђене услове ко-
нкурсом.
Рок за подношење пријаве: Пријава на јавни 
конкурс за избор директора јавног
предузећа подноси се у року од 30 дана од дана обја-
вљивања јавног конкурса у "Службеном гласнику 
Републике Србије".
Адреса на којој се подносе пријаве: Пријава са 
доказима о испуњавању услова подноси се Комисији 
за именовање директора преко Градске управе града 
Лесковца - Одељења за комунално стамбене послове, 
саобраћај и инфраструктуру ул.Трг револуције бр.45, 
у Лесковцу (зграда "Осмоспратница", први спрат, 
канцеларија бр. 18), са назнаком за Јавни конкурс 
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за именовање директора ЈП"Урбанизам и изградња 
Лесковац"
Пријава на Јавни конкурс и докази који се при-
лажу уз пријаву:Пријава за јавни конкурс садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства и податке о посебним 
областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:

- извод из матичне књиге рођених; 
- уверење о држављанству; 
- диплома о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство (по-

тврде или други акти којима се доказује да има 
најмање 5 (пет) година радног искуства, од чега 3 
(три) го дине на пословима за које је основано Јавно 
пре ду зеће или најмање 3 (три) године на руководећем 
по ло жају), 

- радна књижица, 
- уверење надлежног суда да није осуђиван за кри-

вично делопротив привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фо-
токопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
проложени сви потребни докази, Комисија за име-
новање директора одбацује Закључком, против кога 
није допуштена посебна жалба.
Информације о конкурсу можете добити на те-
лефон 016/ 218-424, сваког радног дана од 11-14 
часова,а лице задужено за контакт је Срђан Јо ва-
новић.
Напомена: Јавни конкурс за именовање директора 
ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац", Скупштина 
града Лесковца, објавиће се у "Службеном гласнику 
Републике Србије", број 47/2018 од 20. јуна 2018. 
године.

Број 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић

339.
На основу члана 93.и 94. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-
др.закон), члана 3. и 9. Уредбе о адресном регистру 
("Сл.гласник РС", бр.63/17) и члана 25.Статута 
града Лесковца ("Сл.гласник града Лесковца", бр. 
12/08,7/11,43/12,29/16,54/16 и 9/17- испр.), Скупштина 
града Лесковца на 22.седници одржаној дана 13. јуна 
2018. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У ЗЕЛЕНОЈ 
ЗОНИ-ЗАПАД, ЛЕСКОВАЦ

1. Овим Решењем одређују се називи улица у "Зеле-
нојзони-запад,Лесковац" и то:

Редни 
број

Назив 
Улице

Граница улице Град 
Лесковац

1. Зелена 
зона 

индустри-
јски пут

Протеже се правцем 
североисток- југозапад, 
од кружне раскрснице 
на државном путу 
ПБ реда ознаке 258 
(веза са државним 
путем А1 - Лесковац-
ВладичинХан 
- Врање - Буј ановац-
државна граница са 
БЈР Македонијом) у 
правцу југозапада, до 
раскрснице са улицом 
Зелена зона прва, у 
укупној дужини од 
170м.

Зелена зона 
запад

2. Зелена 
зона прва

Протеже се правцем 
северозапад- југоисток, 
од улице Зелена зона 
индустријски пут 
према југоистоку, 
сече улицу Зелена 
зона трећа и улици 
Зелена зона пета, у 
укупној дужини од 
578м и паралелна је 
са државним путем 
ИБ реда ознаке 258 
(веза са државним 
путем А1 -Лесковац- 
Владичин Хан - Врање 
- Бујановац- државна 
граница са БЈР 
Македонијом).

Зелена зона 
запад
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3. Зелена 
зона трећа

Протеже се правцем 
североисток- 
југозападјужно 
од улице Зелена 
зона индустријски 
пут, са којом је 
паралелна ,у укупној 
дужини од 400м (од 
североисточне тачке 
до Улице Зелена зона 
прва, која је сече ,у 
дужини од 136м и од 
Улице Зелена зона прва 
до југозападне тачке у 
дужини од 264м).

Зелена зона 
запад

4. Зелена 
зона пета

Протеже се правцем 
североисток- 
југозапад , јужно од 
улице Зелена зона 
трећа, са којом је 
паралелна ,у укупној 
дужини од 460м (од 
североисточне тачке 
до Улице Зелена зона 
прва,која је сече, у 
дужини од 13 6ми од 
Улице Зелена зона прва 
до југозападне тачке у 
дужини од 324м).

Зелена зона 
запад

2. Означавање назива улица из става 1. овог Реше-
ња постављањем табли са исписаним називом улица 
извршиће Републички геодетски завод Србије- Слу-
жба за катастар непокретности у Лесковцу у року од 
15 дана од дана пријема овог Решења.

3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 

340.
На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 
- др. Закон и 101/16 - др. Закон), члана 25. Статута града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 

12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17 - испр.) и члана 
3. Одлуке о оснивању Савета за безбедност града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 
7/11 и 17/14),Скупштина града Лесковца на 22. седници 
одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

I

Разрешава се Савет за безбедност града Лесковца 
због истека мандата, и то:

1. Милун динић, председник
2.  Бранислав Ђорђевић, заменик председника

чланови:
3. Бобан Илић,
4. Томислав Илић,
5. Тања Станојевић,
6. Иван Ђорђевић,
7. Иван Стојилковић,
8. далибор Антонијевић,
9. Ивица Ранђеловић,
10. Живојин Цакић,
11. Сузана Станковић Илић,
12. Бојана Миленковић,
13. Милан Коцић,
14. Јован Спасић,
15. Синиша Стошић,
16. Звонимир Живковић,
17. Јасмина Арсић,
18. Соња Милошевић,
19. Бојана Величковић.

II

Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику 
града Лесковца". 

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јун 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК 
Александар Ђуровић



Страна 994 — Број 12 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 14. јун 2018.

341. 
На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 
- др. Закон и 101/16 - др. Закон), члана 25. Статута града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", број 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 9/17 - испр.) и члана 
3. Одлуке о оснивању Савета за безбедност града Ле-
сковца ("Службени гласник града Лесковца", број 7/11 
и 17/14),Скупштина града Лесковца на 22. седници 
одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА

I
У Савет за безбедност града Лесковца бирају се:

- за председника:
1. Милун динић, заменик председника Скупштине

- за заменика председника
2. Владимир Бранковић, члан Градског већа

За чланове:
3. Бобан Илић, директор Центра за социјални рад
4. Томислав Илић, начелник ПУ Лесковац
5. Тања Станојевић, координатор за ромска питања
6.  Наташа Јовановић Младеновић, секретар Градског 

већа
7.  Иван Стојилковић, инспектор за малолетничку 

деликвенцију у ПУ Лесковац
8. далибор Антонијевић, капетан у војсци Србије
9.  Ивица Ранђеловић, начелник Одељења сектора за 

ванредне ситуације Ш.Живојин Цакић, магистар 
техничких наука, ЗЗЈЗ

10. Живојин Цакић, магистар техничких наука, ЗЗЈЗ
11. Александра Илић Пејић, стоматолог
12.  Илија Ђорђевић, директор ОШ "Јосиф Костић" у 

Лесковцу
13. Марко Ранђеловић, професор физичког
14.  Бранислав Ђорђевић, председник Прекршајног 

суда у Лесковцу
15. дуња Гавриловић, Ђачки парламент, Гимназија
16.  Звонимир Живковић, представник Српске право-

славне цркве

17.  Јасмина Арсић, тужилачки помоћник у Вишем ја-
вном тужилаштву, представник Вишег јавног ту-
жи лаштва

18.  Соња Милошевић, тужилачки сарадник у Осно-
вном јавном тужилаштву, представник Основног 
јавног тужилаштва

19.  Бојана Величковић, психолог, представник дома 
здравља Лесковац

II

Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику гра-
да Лесковца".

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК 
Александар Ђуровић

342.
На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-
др.закон и 101/16-др.закон), члана 6. Одлуке о осни-
вању буџетског фонда за развој пољопривреде на тери-
торији града Лесковца ("Службени гласник града Ле-
сковца", број 50/16), члана 4. и 5. Правилника о раду 
Комисије буџетског фонда за развој пољопривреде на 
територији града Лесковца и члана 25. Статута града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 - 9/17-испр), Скупштина 
града Лесковца, на 22. седници одржаној 13. јуна 2018. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА

I

Разрешавају се дужности чланова Комисије буџетског 
фонда за развој пољопривреде на територији града 
Лесковца, и то:
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-  Владимир Бранковић, дипл.правник, због подно-
шења оставке и

- Саша Илић дипл.економиста

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број: 06- 4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић

343.
На основу члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 6. Одлуке о 
оснивању буџетског фонда за развој пољопривреде 
на територији града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", број 50/16), и члана 25. Статута града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 
12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 - 9/17- испр), Скупштина 
града Лесковца, на 22. седници, одржаној 13. јуна2018. 
године, донелаје

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 
БУЦЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА

I

За чланове Комисије буџетског фонда за развој пољо-
привреде на територији града Лесковца именују се:
- Катарина Марјановић, дипл.правник
- Александра Ристић, дипл.економиста.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА
ПРЕдСЕдНИК

Александар Ђуровић

344.
На основу члана 116. став 9. тачка 6. и 117. Закона о 
осно вама система образовања и васпитања ("Службени 
гла сник Републике Србије", број 88/17), члана 25. 
Ста тута града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" 
број 8/08, 7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 
22. седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ КОСТИЋ" У 

ЛЕСКОВЦУ

I

Разрешава се члан Школског одбора Основне школе 
"Јосиф Костић" у Лесковцу из реда представника за-
по слених и то:

1. Марко Стојановић, професор енглеског језика из 
Лесковца, ул. Николе Скобаљића бр.13.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-4/18-01 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 

345.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања ("Службени гласник 
Ре публике Србије", број 88/17), члана 25. Статута 
гра да Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 
3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 
8/08, 7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 22. 
седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је



Страна 996 — Број 12 SLU@BENI  GLASNIK  GRADA  LESKOVCA 14. јун 2018.

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ КОСТИЋ" У 

ЛЕСКОВЦУ

I
Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
"Јосиф Костић" у Лесковцу из реда представника за-
по слених и то:

1. Јасмина Станојевић Василев, професор ликовног 
васпитања из Лесковца, ул. Илије Стреле бр. 10/23.

II 

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-4/18-01 
У Лесковцу, 13. јуна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 

346.
На основу члана 116. и 117. став 3. тачка 5. Закона о 
осно вама система образовања и васпитања ("Службени 
гла сник Републике Србије", број 88/17), члана 25. 
Ста тута града Лесковца ("Службени гласник града 
Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана 
66. став 3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" 
број 8/08, 7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 
22. седници одржаној 13. јуна 2018. године.

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ КОСТИЋ" У 

ЛЕСКОВЦУ

I

Разрешава се члан Школског одбора Основне школе 
"Јосиф Костић" у Лесковцу из реда представника Са-
вета родитеља и то:

1. дејан Цакић из Лесковца, с. Братмиловце, ул. 
Голубарска бр.14.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-4/18-01 
У Лесковцу, 13. јуна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 

347.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласник 
Републике Србије", број 88/17), члана 25. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 
3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 
8/08, 7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 22. 
седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОСИФ КОСТИЋ" У 

ЛЕСКОВЦУ

I

Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
"Јосиф Костић" у Лесковцу из реда представника 
Савета родитеља и то:

1. данијела Коцић из Лесковца, ул. Гоце делчева 
бр.8.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-4/18-01 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 
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348.
На основу члана 31 .став 1. и став 2. тачка 3), члана 34. 
и члана 35. Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник РС" број 15/16), члана 32. и члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16- др. закон) 
и члана 25. Статута града Лесковца ("Службени гла-
сник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 
54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 
22. седници одржаној 13.јуна 2018. године, донелаје

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 

СПРОВОђЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНИХ 

КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД ЛЕСКОВАЦ

I
ЈЕЛЕНА КОЦИЋ, дипл. правник, разрешава се ду-
жности председника Комисије Скупштине града 
Лесковца за спровођење јавног конкурса за избор 
директора јавних и јавних комуналних предузећа чији 
је оснивач град Лесковац, због подношења оставке.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број: 06- 4/16-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 

349.
На основу члана 3 1 .став 1. и став 2. тачка 3), члана 34. 
и члана 35. Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник РС" број 15/16), члана 32. и члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16- др. закон) 
и члана 25. Статута града Лесковца ("Службени гла-
сник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 
54/16 и 9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 
22. седници одржаној 13. јуна2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНИХ 
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЛЕСКОВАЦ

I
ЖИКИЦА СТОЈАНОВИЋ, дипл. економиста, именује 
се за председника Комисије Скупштине града Лесковца 
за спровођење јавног конкурса за избор директора ја-
вних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач 
град Лесковац.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број: 06-4/16-1 
У Лесковцу, 13 јуна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 

350.
На основу члана 45. и 48 а) став 1. и 2. 1) Закона о 
култури ("Службени гласник РС" број 72/09, 13/16 и 
30/16-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. 
За кона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16- др.закон) и члана 
25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 
54/16 и 9/17-испр.) Скупштина града Лесковца, на 22. 
седници одржаној 13. јуна2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У 

ЛЕСКОВЦУ

I
МИЛАН НИЧИЋ разрешава се дужности предсе-
дника Надзорног одбора Историјског архива у Леско-
вцу, због подношења оставке.
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II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ћуровић 

351.
На основу члана 45. Закона о култури ("Службени 
гласникРС" број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 32. 
став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 25. став 1. 
тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 
и 9/17-испр.) Скупштина града Лесковца, на 22. се-
дници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У 

ЛЕСКОВЦУ

I

ВАЊА ХУБАЧ, дипл. економиста, именује се за пре-
дседника Надзорног одбора Историјског архива у 
Лесковцу.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 

352.
На основу члана 116. и 117. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласник 

Републике Србије", број 88/17), члана 25. Статута 
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", 
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 
3. и члана 75. став 3. Пословника Скупштине града 
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број 
8/08, 7/11 и 37/12), Скупштина града Лесковца на 22. 
седници одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "КОСТА СТАМЕНКОВИЋ" 

У ЛЕСКОВЦУ

I

Разрешава се члан Школског одбора Основне школе 
"Коста Стаменковић" у Лесковцу из реда представника 
локалне самоуправе и то:

1. Владимир Бранковић из Лесковца, ул. Норве-
жанска бр.63, ради подношења оставке.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-4/18-01 
У Лесковцу, 13. јуна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 

353.
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник Републике 
Србије", број 88/17), члана 25. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16 и 54/16) и члана 66. став 3. и члана 75. став 
3. Пословника Скупштине града Лесковца ("Службени 
гласник града Лесковца" број 8/08, 7/11 и 37/12), 
Скупштина града Лесковца на 22. седници одржаној 13. 
јуна 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "КОСТА СТАМЕНКОВИЋ" 

У ЛЕСКОВЦУ
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I

Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
"Коста Стаменковић" у Лесковцу из реда предста-
вника локалне самоуправе и то:

1. Павле Митровић из Лесковца, ул. Лепше Ста-
менковић бр.80.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца".

Број: 06-4/18-01 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 

354.
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. и став 
2.1) Закона о здравственој заштити ("Службени гласник 
Републике Србије", број 107/05, 72/09 - др. Закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. Закон, 93/14, 96/15 и 
106/15 и 113/17), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. Закон и 101/16 - 
др. Закон ), члана 5. Одлуке о оснивању и преузимању 
оснивачких права над Апотеком Лесковац ("Службени 
гласник општине Лесковац", бр. 4/06 и 16/06) и члана 
25. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 22. седници 
одржаној 13. јуна2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ 
ЛЕСКОВАЦ

I
дРАГАН СТАМЕНКОВИЋ, дипломирани фармацеут, 
разрешава се функције директора Апотеке Лесковац, 
због подношења оставке.

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број 06- 4/18-1 
У Лесковцу, 13. ј уна 2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК 
Александар Ђуровић 

355.
На основу члана 130. став 3. и члана 132. и члана 134. 
Закона о здравственој заштити ("Службени гласник 
Републике Србије", број 107/05, 72/09 - др. Закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. Закон, 93/14, 96/15 и 
106/15 и 113/17), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. Закон и 101/16 - 
др. Закон ), члана 5. Одлуке о оснивању и преузимању 
оснивачких права над Апотеком Лесковац ("Службени 
гласник општине Лесковац", бр. 4/06 и 16/06) и члана 
25. Статута града Лесковца ("Службени гласник гра-
да Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр.), Скупштина града Лесковца, на 22.седници 
одржаној 13. јуна 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ ЛЕСКОВАЦ

I

ЖИВОРАд дЕНИЋ, дипломирани инжењер хемије, 
именује се за вршиоца дужности директора Апотеке 
Лесковац.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број 06- 4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК 
Александар Ђуровић 

356.
На основу члана 41. и 44 а) став 1. и 2. 1) Закона о 
култури ("Службени гласник РС" број 72/09, 13/16 и 
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30/16-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 
3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон и 101/16- др.закон) 
и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца 
("Службени гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 
43/12, 29/16, 54/16 и 9/17-испр.) Скупштина града Ле-
сковца, на 22. седници одржаној 13. јуна2018. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЛЕСКОВАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

I

ЈОВАНА ВУЧКОВИЋ ПЕЈЧИЋ разрешава се дужности 
члана Управног одбора Лесковачког културног центра, 
због подношења оставке.

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број: 06- 4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 

357.
На основу члана 41.став 3. Закона о култури ("Службени 
гласник РС" број 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), члана 32. 
став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 25. став 1. 
тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник 
града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16, 54/16 и 
9/17-испр.) Скупштина града Лесковца, на 22. седници 
одржаној 13. јуна2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЛЕСКОВАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

I
МАРИЈА ПЕТКОВИЋ, магистар ликовних уметно-
сти, именује се за члана Управног одбора Лесковачког 
културног центра.

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града 
Лесковца". 

Број: 06-4/18-1 
У Лесковцу, 13. јуна2018. године

СКУПШТИНА ГРАдА ЛЕСКОВЦА

ПРЕдСЕдНИК
Александар Ђуровић 
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